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1 Strategický rámec MAP Trutnovsko
1.1 Vize
Region Trutnovsko disponuje funkčním systémem vzdělávání v oblasti předškolního a základního
vzdělávání a souvisejícího zájmového a neformálního vzdělávání, který je založen na vzájemné
komunikaci jednotlivých aktérů v území a výměně jejich zkušeností, poskytuje všem dětem a žákům
bez rozdílu kvalitní a moderně vybavené zázemí škol a školských zařízení, disponuje vysoce
kvalifikovaným a neustále se vzdělávajícím pedagogickým personálem, který pozitivně motivuje děti a
žáky k tomu, že vzdělání není jenom povinnou výbavou, ale něčím, co otevírá mladému člověku dveře
do dalších fází života. Takovéto komplexní formální vzdělávání je zajišťováno v blízké spolupráci s
institucemi zájmového a neformálního vzdělávání. Ty doplňují nabídku vzdělání v oblastech, které
jsou identifikovány na základě aktuálních potřeb v regionu.

1.2 Popis zapojení aktérů
Do projektu MAP Trutnovsko byly do okamžiku zpracování Strategického rámce MAP zapojeny
následující subjekty:
 Zřizovatelé škol a školských zařízení
o Prostřednictvím komunikace v rámci setkání relevantních DSO, MAS v regionu, sběr
projektových záměrů, účast na Řídicím výboru projektu
 Ředitelé a pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
o Komunikace v rámci setkávání zástupců všech subjektů, při sběru projektových
záměrů, účast na Řídicím výboru projektu
 Zástupci ostatních subjektů veřejné správy působících ve vzdělávací politice
o Zástupci Královéhradeckého kraje (vč. zpracovatelů KAP), města a obcí v ORP, DSO,
MAS - účast na Řídicím výboru projektu a na setkání platformy zpracovatelů MAP
 Zástupci institucí zabývajících se zájmovým a neformálním vzděláváním
o účast na Řídicím výboru projektu, pracovní skupině, jednáních realizačního týmu
projektu
 Zástupci rodičů a širší veřejnosti
o široká veřejnost je informována prostřednictvím mediálních výstupů a má možnost
zapojit se do projektu, rodiče jsou informováni prostřednictvím jednotlivých škol
 Odborní pracovníci – experti
o Účast na Řídicím výboru, pracovních skupinách, jednáních realizačního týmu projektu
Ještě před vlastním zahájením realizace projektu byl projekt a jeho budoucí aktivity představeny na
setkání ředitelů škol v rámci ORP Trutnov, které se uskutečnilo dne 10. 3. 2016 v Trutnově. Ihned po
zahájení realizace projektu (1. 4. 2016) byl ustaven realizační tým, který začal připravovat podklady
především pro ustavení Řídicího výboru projektu – byli osloveni zástupci jednotlivých subjektů, aby
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nanominovali za jednotlivé typy subjektů své zástupce, případně náhradníky. Realizační tým se schází
od zahájení projektu minimálně jednou krát měsíčně.
Dne 1. 6. 2016 se na ZŠ v Havlovicích sešli ředitelé (případně jejich zástupci) ZŠ a MŠ a diskutovali
aktuální priority, vlastní potřeby, problémy, ale i prezentovali příklady dobré praxe apod. Ze strany
realizačního týmu byl současně prezentován a s řediteli následně domluven systém sběru
projektových záměrů nutný pro dokončení Strategického rámce MAP. Na toto setkání ředitelů škol
bezprostředně navazovalo ustavující jednání Řídicího výboru, který se pro zatím ustálil na počtu 9
stálých členů.
Zřizovatelé jsou seznámeni s aktivitami prostřednictvím pravidelného informačního servisu – mail,
osobní setkání s jednotlivými starosty a na setkání jednotlivých DSO v regionu, například společné
setkání starostů Svazku obcí Jestřebí hory a Společenství obcí Podkrkonoší dne 28. 4. 2016, jednání Svazku obcí Východní Krkonoše dne 6. 6. 2016, Společenství obcí Podkrkonoší dne 7. 6. 2016 a Svazku
obcí Jestřebí hory dne 9. 6. 2016. Velmi intenzivní je komunikace s ORP Trutnov prostřednictvím
pověřených zaměstnanců.
Následně byly zástupcům škol i jejich zřizovatelům rozeslány formuláře „zásobníků projektových
záměrů“ a jejich sběr byl realizován do 15. 7. 2016. Současně byl v rámci pracovní skupiny připraven
adresář institucí zabývajících se neformálním a zájmovým vzděláváním a tyto instituce byly osloveny
a následně s nimi členové realizačního týmu komunikovali ohledně sběru projektových záměrů i
v této specifické oblasti – sběr projektových záměrů zde probíhal do 22. 8. 2016.
Na základě všech výše uvedených aktivit, tj. setkání realizačního týmu, Řídicího výboru, pracovních
skupin, vč. zapojení zástupců různých relevantních institucí, byl následně připraven návrh
Strategického rámce MAP, který bude/byl projednán na následujícím jednání Řídicího výboru dne
14. 9. 2016.
Jednotlivé aktivity projektu jsou pravidelně propagovány a informace z jednotlivých setkání
zveřejňovány na webových stránkách zpracovatele, MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. na tomto
odkazu: http://www.kjh.cz/plany.php.
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1.3 Popis priorit a cílů
1.3.1 Přehled priorit a cílů
Priorita 1
Cíl 1.1
Cíl 1.2
Cíl 1.3
Priorita 2
Cíl 2.1
Cíl 2.2
Cíl 2.3
Cíl 2.4
Cíl 2.5
Priorita 3
Cíl 3.1
Cíl 3.2
Priorita 4
Cíl 4.1
Cíl 4.2
Priorita 5
Cíl 5.1
Cíl 5.2
Cíl 5.3
Cíl 5.4

Zajištění dostupné, kvalitní a moderně vybavené infrastruktury institucí
předškolního a základního vzdělávání
Stavební úpravy vč. vybavení budov/areálů MŠ a ZŠ
Úpravy venkovních ploch, hřišť, zahrad MŠ a ZŠ
Realizace energeticky úsporných opatření v budovách MŠ a ZŠ
Podpora připravenosti / stěžejních kompetencí dětí a žáků
Podpora rozvoje matematické a čtenářské pregramotnosti pro děti na MŠ
Podpora rozvoje čtenářské, matematické a jazykové gramotnosti žáků ZŠ
Podpora vzdělávání dětí a žáků v polytechnické, občanské, kulturní, environmentální a
sociální oblasti
Podpora zručnosti a tvořivosti dětí a žáků v praktických oborech
Podpora pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků
Podpora kvalifikovaného personálu MŠ a ZŠ
Zajištění dostupných vzdělávacích programů / kurzů pro pedagogické, řídicí a
nepedagogické pracovníky
Zabezpečení dostatečně kvalitního materiálového vybavení pedagogických, řídicích a
nepedagogických pracovníků
Zajištění dostupnosti ke vzdělání všem dětem a žákům bez rozdílu
Podpora bezbariérových opatření v budovách / areálech MŠ a ZŠ
Zabezpečení potřeb dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Podpora neformálního a zájmového vzdělávání, spolupráce institucí
Stavební úpravy vč. vybavení a bezbariérových opatření budov/areálů a jejich
venkovních ploch pro instituce NZV
Realizace energeticky úsporných opatření v budovách institucí NZV
Podpora vzdělávacích programů organizovaných institucemi NZV a pro pracovníky
institucí NZV
Podpora spolupráce aktérů / institucí v oblasti předškolního, základního,
neformálního a zájmového vzdělávání v území, vč. spolupráce se zahraničními
institucemi
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1.3.2 Popis priorit a cílů
V následujících tabulkách jsou uvedeny a podrobněji popsány cíle dle jednotlivých priorit. Je zde i
uvedena vazba na jednotlivá povinná, doporučená a volitelná opatření MAP. Pro přehlednost jsou na
začátku této kapitoly uvedena i tato opatření:

Povinná opatření:
1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Doporučená opatření:
1. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
2. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
3. Kariérové poradenství v základních školách
Volitelná opatření (lze případně dle potřeby upravit / doplnit):
1. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
2. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
3. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
4. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
5. Podpora profesních kompetencí zaměstnanců škol a institucí NZV
6. Podpora pohybových aktivit dětí a žáků
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Popis priorit a cílů1:
PRIORITA 1 – Zajištění dostupné, kvalitní a moderně vybavené infrastruktury institucí předškolního
a základního vzdělávání
Cíl 1.1

Stavební úpravy vč. vybavení budov/areálů MŠ a ZŠ

Popis cíle

Zabezpečit kvalitní infrastrukturu pro předškolní a základní vzdělávání
formou stavebních úprav jednotlivých budov MŠ a ZŠ vč. stavebních
úprav např. odborných a specializovaných učeben, laboratoří, dílen a
jejich zázemí, pořízení vybavení vnitřních prostor, jak již běžného jako
je nábytek apod., tak např. specializovaných učebních pomůcek.
Vazba na povinná a Povinné opatření:
doporučená
opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
(témata) dle Postupů (specificky, silně)
MAP
Doporučené opatření (průřezově, středně):
1. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
2. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
Volitelné opatření (průřezově, středně):
1. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
2. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
3. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
4. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
6. Podpora pohybových aktivit dětí a žáků
Indikátory
Počet MŠ a ZŠ s modernizovanou infrastrukturou týkající se objektů
škol a školských zařízení

1

V některých prioritách a cílech se vyskytuje zkratka NZV – znamená „neformální a zájmové vzdělávání“.
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Cíl 1.2

Úpravy venkovních ploch, hřišť, zahrad MŠ a ZŠ

Popis cíle

Zabezpečit kvalitní infrastrukturu pro předškolní a základní vzdělávání
formou stavebních úprav a vybavení vzdělávacími, naučnými, hracími a
jinými prvky venkovních areálů a ploch MŠ a ZŠ, vč. realizace
venkovních učeben.
Vazba na povinná a Povinné opatření:
doporučená
opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
(témata) dle Postupů (specificky, silně)
MAP
Doporučené opatření (průřezově, středně):
1. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
2. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
Volitelné opatření:
6. Podpora pohybových aktivit dětí a žáků (průřezově, středně)
Indikátory
Počet MŠ a ZŠ s modernizovanou infrastrukturou týkající se venkovních
areálů škol a školských zařízení

Cíl 1.3

Realizace energeticky úsporných opatření v budovách MŠ a ZŠ

Popis cíle

Podpořit kvalitní a ekonomicky hospodárnou infrastrukturu pro
předškolní a základní vzdělávání prostřednictvím realizace energeticky
úsporných opatření v budovách MŠ a ZŠ, jako jsou např. zateplení
obvodových plášťů budov, výměny výplní, modernizace a výměny
zdrojů vytápění, instalace obnovitelných zdrojů energie apod.
Vazba na povinná a Povinné opatření:
doporučená
opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
(témata) dle Postupů (průřezově, středně)
MAP
Doporučené opatření (průřezově, středně):
1. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
2. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
Volitelné opatření (průřezově, slabě):
1. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
2. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
3. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
4. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
6. Podpora pohybových aktivit dětí a žáků
Indikátory
Počet MŠ a ZŠ s realizovanými projekty na energetické úspory
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PRIORITA 2 – Podpora připravenosti / stěžejních kompetencí dětí a žáků
Cíl 2.1

Podpora rozvoje matematické a čtenářské pregramotnosti pro děti
na MŠ

Popis cíle

Vytvořit dostatečně kvalitní podmínky pro rozvoj matematické a čtenářské
pregramotnosti pro děti na MŠ např. formou organizování speciálně
zaměřených akcí (čtení dětem, počítání s dětmi apod.), zakládáním/podporou
specializovaných klubů, zapojením rodičů, veřejnosti (např. osobností
regionu) do aktivit MŠ.
Povinné opatření:
1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita (průřezově,
středně)
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání (specificky,
silně)
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem (průřezově, středně)
Počet MŠ realizujících čtenářské kluby (či podobné aktivity)
Počet MŠ realizujících akce/aktivity na podporu matematické a čtenářské
pregramotnosti

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

Indikátory

Cíl 2.2

Podpora rozvoje čtenářské, matematické a jazykové gramotnosti žáků
ZŠ

Popis cíle

Vytvořit dostatečně kvalitní podmínky pro rozvoj matematické, čtenářské a
jazykové gramotnosti pro žáky ZŠ např. formou organizování speciálně
zaměřených akcí, zakládáním/podporou specializovaných klubů, zapojením
rodičů, veřejnosti (i osobností regionu) do aktivit ZŠ. Cílem je v modernizované
době podporovat u dětí čtenářské návyky vč. podpory znalostí českého jazyka
a literárních kompetencí, zavádět nezvyklé, ale pro děti přístupné, přitažlivé a
zajímavé metody výuky matematiky, podporovat výuku cizích jazyků
s dostatečnou nabídkou výběru mezi jazyky.
Povinné opatření:
1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita (průřezově,
středně)
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání (specificky,
silně)
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem (průřezově, středně)
Volitelné opatření:
1. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků (průřezově, středně)
2. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
(specificky, silně)
Počet ZŠ majících vlastní knihovnu, případně úzce spolupracující s místní
knihovnou
Počet ZŠ realizujících čtenářské kluby, aktivity týkající se rozvoje českého
jazyka a literárních kompetencí (či podobné aktivity)
Počet ZŠ, na kterých mají zájem, nebo již realizují moderní a alternativní
metody výuky (např. metoda prof. Hejného apod.)
Počet ZŠ nabízejících nadstandardní výuku cizích jazyků v rámci zájmové
činnosti
Počet ZŠ realizujících akce/aktivity na podporu matematické, čtenářské a
jazykové gramotnosti

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

Indikátory
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Cíl 2.3

Podpora vzdělávání dětí a žáků v polytechnické, občanské, kulturní,
environmentální a sociální oblasti
Popis cíle
Podpořit vzdělávání dětí a žáků v technických, přírodovědných a
environmentálních oborech, ale také vzdělávat v oblasti etické, kulturní
a sociální, tj. podporovat u dětí a žáků základní občanské a sociální
návyky a dovednosti jako jsou pravidla slušného chování, komunikace
s úřady, šetrné nakládání s životním prostředím apod., dále rozvíjet
základní kulturní povědomí.
Vazba na povinná a Povinné opatření:
doporučená
opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
(témata) dle Postupů (průřezově, středně)
MAP
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem (průřezově, středně)
Doporučené opatření:
1. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků (průřezově, středně)
2. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
(specificky, silně)
Volitelné opatření:
1. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků (průřezově, středně)
3. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků (specificky,
silně)
4. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků (specificky, silně)
Indikátory
Počet aktivit/předmětů nabízených ze strany MŠ a ZŠ v oblasti
polytechnické, etické, kulturní a sociální

Cíl 2.4

Podpora zručnosti a tvořivosti dětí a žáků v praktických oborech

Popis cíle

Podpořit zručnost a připravenost dětí a žáků na praktické úkony, které
jsou využitelné v běžném životě, a současně pomohou připravit žáky na
případné další učení/studium praktických oborů a také napomohou
žákům při rozhodování o výběru budoucího oboru
Vazba na povinná a Povinné opatření:
doporučená
opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
(témata) dle Postupů (průřezově, středně)
MAP
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem (průřezově, středně)
Doporučené opatření:
1. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků (specificky, silně)
2. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
(průřezově, středně)
Indikátory
Počet MŠ a ZŠ nabízejících předměty / kroužky / aktivity v praktických
oborech
Počet ZŠ disponujících vlastními dílnami, resp. praktickými učebnami
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Cíl 2.5

Podpora pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků

Popis cíle

Podpořit pohybovou a tělesnou výbavu dětí a žáků formou
organizování specializovaných sportovních aktivit, kroužků apod.
Vazba na povinná a Povinné opatření:
doporučená
opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
(témata) dle Postupů (průřezově, středně)
MAP
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem (průřezově, středně)
Doporučené opatření:
1. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků (průřezově, slabě)
Volitelné opatření:
5. Podpora profesních kompetencí zaměstnanců škol a institucí NZV
(průřezově, středně)
6. Podpora pohybových aktivit dětí a žáků (specificky, silně)
Indikátory
Počet MŠ a ZŠ nabízejících nadstandardní kroužky / aktivity v oblastech
tělesné výchovy a sportu
Počet MŠ a ZŠ disponujících vlastními sportovními hřišti / areály

PRIORITA 3 – Podpora kvalifikovaného personálu MŠ a ZŠ
Cíl 3.1

Zajištění dostupných vzdělávacích programů / kurzů pro pedagogické,
řídicí a nepedagogické pracovníky
Popis cíle
Podpořit profesní vzdělávání zaměstnanců škol a školských zařízení
v různých oblastech (týkajících se jejich profesního zaměření, ale také
v obecných oblastech, např. psychologie, pedagogika, legislativa, práce
s ICT, cizí jazyky apod.).
Vazba na povinná a Povinné opatření:
doporučená
opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
(témata) dle Postupů (specificky, silně)
MAP
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
(průřezově, středně)
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem (průřezově, středně)
Doporučené opatření:
3. Kariérové poradenství v základních školách (průřezově, středně)
Volitelné opatření:
5. Podpora profesních kompetencí zaměstnanců škol a institucí NZV
(specificky, silně)
Indikátory
Počet MŠ a ZŠ zapojených do vzdělávacích programů / kurzů pro
pedagogické, řídicí a nepedagogické pracovníky
Počet proškolených zaměstnanců MŠ a ZŠ
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Cíl 3.2

Zabezpečení dostatečně kvalitního materiálového vybavení
pedagogických, řídicích a nepedagogických pracovníků
Popis cíle
Zajistit kvalitní výuku a podmínky pro děti a žáky prostřednictvím
pořízení kvalitních pomůcek především pro zaměstnance škol a
školských zařízení tak, aby byla jejich příprava na výuku a na jiné školní
aktivity dostatečně kvalitní, odborná a současně efektivní. Jedná se
např. o zařízení moderních technologií apod.
Vazba na povinná a Povinné opatření:
doporučená
opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
(témata) dle Postupů (specificky, silně)
MAP
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
(průřezově, středně)
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem (průřezově, středně)
Doporučené opatření:
3. Kariérové poradenství v základních školách (průřezově, slabě)
Volitelné opatření:
5. Podpora profesních kompetencí zaměstnanců škol a institucí NZV
(specificky, slabě)
Indikátory
Počet MŠ a ZŠ realizujících pořízení materiálového vybavení pro své
zaměstnance
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PRIORITA 4 – Zajištění dostupnosti ke vzdělání všem dětem a žákům bez rozdílu
Cíl 4.1

Podpora bezbariérových opatření v budovách / areálech MŠ a ZŠ

Popis cíle

Zabezpečit dostupnost školních areálů pro všechny děti a žáky bez
rozdílu, tj. zejména realizace bezbariérových opatření ve školách a
školských zařízeních.
Vazba na povinná a Povinné opatření:
doporučená
opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
(témata) dle Postupů (specificky, silně)
MAP
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem (specificky, silně)
Indikátory
Počet MŠ a ZŠ s realizovanou úpravou týkající se bezbariérovosti

Cíl 4.2

Zabezpečení potřeb dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Popis cíle
Realizovat podpůrná opatření a zajistit dostatečné vybavení a pomůcky
(vč. kompenzačních) pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami tak, aby měli přístup ke vzdělání na rovnocenné úrovni se
všemi ostatními dětmi a žáky.
Vazba na povinná a Povinné opatření:
doporučená
opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
(témata) dle Postupů (specificky, silně)
MAP
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem (specificky, silně)
Indikátory
Počet MŠ a ZŠ s realizovanými podpůrnými opatřeními pro děti/žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami
Počet MŠ a ZŠ s realizovaným pořízením speciálních pomůcek/potřeb
pro děti/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Počet dětí v MŠ a ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami
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PRIORITA 5 – Podpora neformálního a zájmového vzdělávání, spolupráce institucí
Cíl 5.1

Stavební úpravy vč. vybavení a bezbariérových opatření budov/areálů
a jejich venkovních ploch pro instituce NZV
Popis cíle
Zabezpečit kvalitní infrastrukturu pro neformální a zájmové vzdělávání
formou stavebních úprav jednotlivých budov využívaných institucemi
NZV vč. pořízení vybavení vnitřních prostor, jak již běžného jako je
nábytek apod., tak specializovaných učebních pomůcek. Součástí jsou i
stavební úpravy venkovních ploch a jejich vybavení vzdělávacími,
hracími a jinými prvky, dále pak bezbariérová řešení budov/areálů
sloužících pro NZV.
Vazba na povinná a Povinné opatření:
doporučená
opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
(témata) dle Postupů (specificky, silně)
MAP
Doporučené opatření (průřezově, středně):
1. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
2. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
Volitelné opatření (průřezově, středně):
1. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
2. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
3. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
4. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
Indikátory
Počet organizací zabývajících se NZV s modernizovanou infrastrukturou
týkající se budov
Počet organizací zabývajících se NZV s modernizovanou infrastrukturou
týkající se venkovních prostorů
Počet organizací zabývajících se NZV s realizovanou úpravou týkající se
bezbariérovosti

Cíl 5.2

Realizace energeticky úsporných opatření v budovách institucí NZV

Popis cíle

Podpořit kvalitní a ekonomicky hospodárnou infrastrukturu pro
neformální a zájmové vzdělávání prostřednictvím realizace energeticky
úsporných opatření v budovách sloužících pro neformální a zájmové
vzdělávání, jako jsou např. zateplení obvodových plášťů budov, výměny
výplní, modernizace a výměny zdrojů vytápění, instalace obnovitelných
zdrojů energie apod.
Vazba na povinná a Povinné opatření:
doporučená
opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
(témata) dle Postupů (průřezově, středně)
MAP
Indikátory
Počet organizací NZV s realizovanými projekty na energetické úspory
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Cíl 5.3

Podpora vzdělávacích programů organizovaných institucemi NZV a
pro pracovníky institucí NZV
Popis cíle
Zajistit dostatečně kvalitní výukové a vzdělávací programy nabízené
institucemi NZV, jejichž zaměření odráží aktuální potřeby ve
společnosti, které nejsou dostatečně pokryty nabídkou škol a školských
zařízení, nebo navazují a rozvíjejí dovednosti získané dětmi a žáky ve
školách a školských zařízeních. Současně je cílem zabezpečit kvalitní
přípravu zaměstnanců těchto institucí a zvýšit jejich profesní kvalifikaci
dostatečnou nabídkou dalšího vzdělávání pro tyto zaměstnance.
Vazba na povinná a Povinné opatření:
doporučená
opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
(témata) dle Postupů (průřezově, středně)
MAP
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem (průřezově, středně)
Doporučené opatření (průřezově, silně):
1. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
2. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
Volitelné opatření (průřezově, silně):
1. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
2. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
3. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
4. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
5. Podpora profesních kompetencí zaměstnanců škol a institucí NZV
Indikátory
Počet dětí / žáků účastnících se vzdělávacích programů / kurzů /
kroužků organizovaných institucemi NZV
Počet proškolených zaměstnanců institucí NZV
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Cíl 5.4

Podpora spolupráce aktérů / institucí v oblasti předškolního,
základního, neformálního a zájmového vzdělávání v území, vč.
spolupráce se zahraničními institucemi
Popis cíle
Podpořit efektivní a aktivní spolupráci napříč institucemi působícími
v oblasti předškolního, základního, neformálního a zájmového
vzdělávání např. prostřednictvím partnerské spolupráce, společné
nabídky vzdělávacích programů, společně realizovaných projektů apod.
Důležitá je i spolupráce se zahraničními subjekty působícími v oblasti
vzdělávání, např. formou výměnných (studijních) pobytů dětí, žáků,
pedagogů, pořádáním společných akcí apod.
Vazba na povinná a Povinné opatření
doporučená
opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
(témata) dle Postupů (průřezově, silně)
MAP
Volitelné opatření
5. Podpora profesních kompetencí zaměstnanců škol a institucí NZV
(průřezově, středně)
Indikátory
Počet navázaných oficiálních / partnerských spoluprací mezi jednotlivý
tuzemskými institucemi
Počet navázaných oficiálních / partnerských spoluprací mezi jednotlivý
institucemi se zapojením zahraniční vzdělávací instituce

1.3.3 Vazba cílů na jednotlivá opatření MAP
V následující tabulce jsou uvedeny vazby jednotlivých cílů strategického rámce MAP na povinná (P),
doporučená (D) a volitelná (V) opatření MAP. Intenzita vazby je vyznačena počtem křížků s následující
logikou: X – slabá, XX – střední, XXX – silná.
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Cíle
Povinná opatření
MAP
P1

1.1
XXX

1.2
XXX

1.3
XXX

2.1

2.2

XX

XX

P2

XXX

XXX

P3

XX

XX

2.3
XX

2.4
XX

2.5
XX

XX

XX

XX

X

3.1

3.2

XXX

XXX

XX

XX

XX

XX

4.1

4.2

XXX

XXX

XXX

XXX

5.1
XXX

5.2
XX

5.3
XX

5.4
XXX

XX

Doporučená
opatření MAP
D1

XX

XX

XX

XX

XXX

D2

XX

XX

XX

XXX

XX

D3

XX

XX

XXX

XX

XXX

XX

XXX

XX

XXX

X

Volitelná
opatření MAP
V1

XX

X

XX

V2

XX

X

XXX

V3

XX

X

XXX

XX

XXX

V4

XX

X

XXX

XX

XXX

V5
V6

XX

XX
XX

XX

X

XXX

X

XXX

XXX
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XX

1.4 Investiční priority – prioritizace témat při posouzení souladu pro
intervence z IROP a OP VVV
V následujících tabulkách jsou uvedeny investiční priority, resp. soupis projektových záměrů
zpracovaný pro MAP Trutnovsko (území správního obvodu ORP Trutnov + obec Čermná), které jsou
prioritizovány následujícím způsobem:
 v první tabulce jsou uvedeny záměry pro investiční intervence vážící se k následujícím
konkrétním dotačním možnostem: SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD,
 v druhé tabulce jsou uvedeny všechny ostatní záměry z území, které mají vztah k oblasti
vzdělávání, bez ohledu na aktuální dotační možnosti.
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Projektové záměry pro investiční intervence vážící se k dotačním možnostem: SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD
Školy a školská zařízení
přesný název školy
IČO
RED‐IZO
IZO

INVESTIČNÍ PRIORITY ‐ STAVBY, REKONSTRUKCE, VYBAVENÍ ‐ projektové záměry pro investiční intervence vážící se k dotačním možnostem: SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD
Typ projektu
Stručný popis

Očekávané celkové náklady

Očekávaný termín realizace

Soulad s cílem MAP

Stupeň připravenosti

Stanovisko zřizovatele

Prioritizace
Cizí jazyky

Název projektu / projektového záměru
Hlavní cíl projektu, aktivity a požadované výstupy

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami
učení, Trutnov
IČO: 70886598
RED‐IZO: 600102572
IZO: 108026485

Zvyšování kvalifikace žáků v udržitelném rozvoji

Základní škola V Domcích, Trutnov
IČO: 64201121
RED‐IZO: 600102432
IZO: 102718881

IROP, modernizace a infrastruktura ZŠ

Mateřská škola speciální, Trutnov, Na Struze 124
IČO: 60153041
RED‐IZO: 600024661
IZO: 060153041

Revitalizace dílen
"Hraj si, uč se, povídej! Na zahradě poznávej!"

Mateřská škola, Libňatov
IČO: 75017652
RED‐IZO: 600101550
IZO: 107588552
Základní škola a Mateřská škola, Radvanice, okres
Trutnov
IČO: 75017491
RED‐IZO: 650060831
IZO: ZŠ: 102578672, MŠ: 107588269
Základní škola a Mateřská škola, Radvanice, okres
Trutnov
IČO: 75017491
RED‐IZO: 650060831
IZO: ZŠ: 102578672, MŠ: 107588269
Základní škola Bratří Čapků, Úpice
IČO: 47463996
RED‐IZO: 600101941
IZO: 047463996
Základní škola Bratří Čapků, Úpice
IČO: 47463996
RED‐IZO: 600101941
IZO: 047463996
Základní škola Bratří Čapků, Úpice
IČO: 47463996
RED‐IZO: 600101941
IZO: 047463996
Základní škola Bratří Čapků, Úpice
IČO: 47463996
RED‐IZO: 600101941
IZO: 047463996

Přestavba půdního prostoru na třídu

Rozpočtové náklady, případně odhad

Projekt má za cíl zkvalitnit a rozšířit výuku v oblasti
environmentálního vzdělávání propojením environmentální
výchovy do modulové výuky, především v předmětech fyzika,
chemie, přírodopis, přírodovědy, prvouka, pracovní vyučování,
výtvarná výchova, informatika, anglický jazyk a zeměpis. Žáci I. i
CELKEM: 495 000 Kč Dřevěný
altán pro venkovní výuku,
II. stupně získají klíčové kompetence pro celoživotnípodporu
Interaktivní tabule včetně pojezdu a
udržitelného rozvoje. Realizací projektu dojde k vytvoření
ozvučení, Multifunkční dětské hřiště
inovace obsahu vzdělávání s vazbou na výuku v nově vybavené
laboratorní učebně, na nově revitalizovaném školním pozemku a
ve venkovní učebně, aby žáci mohli získané znalosti promítat
přímo do praxe. Rovněž budou pořádány exkurze a projektové
dny s environmentální tématikou.
Zvýšení kvality vzdělávání a podpora klíčových aktivit
kompetencí žáků v oblasti přírodovědných oborů, vybudování
multimediální (přírodovědné, chemické a fyzikální) učebny ‐
laboratoře a její vybavením ICT technikou pro moderní výuku V
rámci projektu by proběho vybudování nové učebny v prostoru
současného artia a stavební úpravy současných prostor pro
zřízení multikulturní učebny. Tato učebna by měla být vybavena
příslušným nábytkem, technikou a dalším zařízením, pomůckami
pro učitele i žáky, aby mohly být naplňovány klíčové kompetence
žáků dle ŠVP. Pořízen by měl být také HW a SW potřebný pro
výuku včetně připojení k internetové síti. Součástí učebny bude
přírodní laboratoř ‐ zjištování pH, pěstování rostlinek, pozorování
oblohy‐hvězd, mini ZOO. Celý prostor bude bezprostředně u
bezbariérového vstupu do budovy školy, bude k dispozici
okolním školám i široké veřejnosti.
Cíl: Seznámit se, komunikovat prostřednictvím prostřednictvím
společných zážitků. Zkušeností. Učit se navzájem respektu a
toleranci v praxi.
Poskytnout možnost dalšího vzdělávání našim dětem pomocí
výukových, kompenzačních, edukačních pomůcek na školní
zahradě v kontextu systematického zvyšování kvality a efektivity
předškolního vzdělávání.
Vybavit děti vědomostmi a dovednostmi a tím jim usnadnit
přístup ke vzdělávání v tzv. "běžném vzdělávacím proudu".
Zlepšování kvality přípravy dětí na vstup do ZŠ v oblastech
předmatematické gramotnosti.
Inovativnost projektu v první řadě spočívá ve specifickém
obsahovém zaměření nabízených vzdělávacích aktivit pomocí
herních prvků na školní zahradě. Klade důraz na propojenost a
plynou návaznost předškolního a základního vzdělávání a snaží
se pokrývat dosud opomíjené vzdělávací oblasti pro danou
cílovou skupini vztahující se k problematice předškolního
vzdělávání našich dětí (reflektujících přirozená vývojová rizika
dětí předškolního věku).
Výstup: plynulá, každodenní speciálně pedagogická stimulace
našich dětí za podpory individuální přístupu a praktickému
zaměření vzdělávání
Rozšíření plochy pro výuky, navýšení kapacity MŠ, úprava
sociálního zařízení, úprava schodiště, vytvoření nové učebny
apod.

Propojení budovy ZŠ s budovou školní jídelny a družiny a zřízení umožnit bezpečné přecházení „suchou nohou“ ze školy do jídelny
nových učeben
a družiny, zvýšit počet učeben

* záměr / studie
* dokumentace (pro st. povolení,
pro provedení stavby, …)
*územní rozhodnutí / stavební
povolení
* jiný ‐ popište

zahájení a ukončení
(př. 06 ‐ 12/ 2017)

* souhlas
* obeznámen, zatím neodsouhlasil
* neprojednáno
* jiné ‐ popište

* vysoká
* střední
* nízká

Vazba na klíčové kompetence IROP
Technické a
Přírodní vědy
řemeslné obory

Práce s digitál.
technologiemi

Bezbariérovost

Rozšiřování kapacity
kmenových učeben

1 = je relevantní
(jinak prázdné)

1 = je relevantní
(jinak prázdné)

1 = je relevantní
(jinak prázdné)

1 = je relevantní
(jinak prázdné)

1 = je relevantní
(jinak prázdné)

1 = je relevantní
(jinak prázdné)

6/2017 ‐ 12/2018

1.1, 1.2, 2.3, 4.1

záměr

neprojednáno

vysoká

1

1

1

1

1

cca 15000000

do 31.12.2018

1.1, 4.1

záměr

obeznámen

vysoká

1

1

1

1

1

1.000.000,‐Kč

6.12.2018

1.1, 1.2, 2.4

záměr

obeznámen, zatím neodsouhlasil

vysoká

1

1

1 mil. ‐ 1,5 mil.

2017 ‐ 2018

1.1

Záměr a studie

Souhlas

vysoká

1

5 000 000,00 Kč

2018 – 2019

1.1

záměr/studie

projednáno, hledá se řešení

střední

1

500 000,00 Kč

2016 – 2018

1.1

záměr

neprojednáno

střední

Obnova a doplnění počítačového vybavení a ICT technologií

postupně obnovovat počítače v učebnách a kabinetech,
doplnit/obnovit dataprojektory/interaktivní tabule v učebnách

televizní studio

rekonstrukce učebny do formy televizního studia ‐ využití pro
kameramanský kroužek, počítačový kroužek, školní televizi
BlahovkaTV, atd.

300 000,‐ Kč

červenec ‐ srpen 2018

1.1

žádný

neprojednáno

střední

řemeslo má budoucnost

rekonstrukce dílenské učebny ‐ nové ponky + vybavení (pro
předmět člověk a svět práce)

200 000,‐ Kč

červenec ‐ srpen 2018

1.1, 2.4

žádný

neprojednáno

střední

1

ušij si své oblečení

rekonstrukce šicí dílny ‐ nový nábytek, šicí stroje + příslušenství
(pro předmět člověk a svět práce)

150 000,‐ Kč

červenec ‐ srpen 2018

1.1, 2.4

žádný

neprojednáno

střední

1

učíme interaktivně

vybavit učebny interaktivními dataprojektory

500 000,00 Kč

červenec ‐ srpen 2018

1.1

žádný

neprojednáno

střední

1

1

1

1

1

1

Základní škola Bratří Čapků, Úpice
IČO: 47463996
RED‐IZO: 600101941
IZO: 047463996
Základní škola Bratří Čapků, Úpice
IČO: 47463996
RED‐IZO: 600101941
IZO: 047463996
Základní škola Bratří Čapků, Úpice
IČO: 47463996
RED‐IZO: 600101941
IZO: 047463996

600 000,00 Kč

červenec ‐srpen 2017

1.1

žádný

neprojednáno

vysoká

modernizace zařízení laboratoře pro realizaci pokusů a
laboratorních prací

250 000,‐ Kč

červenec ‐ srpen 2018

1.1, 2.3, 2.4

žádný

neprojednáno

střední

1

alboretum

vybudování malé školní "botanické" zahrady

300 000,‐ Kč

duben ‐ září 2019

1.2, 2.3

žádný

neprojednáno

střední

1

Základní škola R. Frimla, Trutnov
IČO: 64201139
RED‐IZO: 600101932
IZO: 047463848

IROP, modernizace a infrastruktura ZŠ

Zvýšení kvality vzdělávání a podpora klíčových aktivit
kompetencí žáků v oblasti přírodovědných oborů, komunikace v
cizích jazycích a při práci s digitálními technologiemi zřízením
odborných učeben a jejich vybavením ICT technikou pro moderní
výuku jazyků a odborných učeben potřebných pro výuku na naší
škole. Vybudování bezbariérového prostředí ‐ přístup všem
žákům školy do prostor výuky, zajištění konektivity školy a
přístup k internetu. V rámci projektu by proběhla rekonstrukce a
stavební úpravy současných prostor pro zřízení přírodovědné
učebny, jazykové učebny a multimediální zeměpisné učebny.
Tyto učebny by měly být vybaveny příslušným nábytkem,
technikou a dalším zařízením. Dále by stávající učebna fyziky a
chemie měla být vybavena pomůckami pro učitele i žáky, aby
mohly být naplňovány klíčové kompetence žáků dle ŠVP. Pořízen
by měl být také HW a SW potřebný pro výuku včetně připojení k
internetové síti. Bude vybudován bezbariérový přístup.

7.000.000

do 31.12.2018

1.1, 2.2, 4.1

záměr

obeznámen

vysoká

Základní škola a Mateřská škola Batňovice, okres
Trutnov
IČO: 75015536
RED‐IZO: 650056922
IZO: ZŠ: 102566950, MŠ: 107587858

Střecha školy

Výměna střešních trámů a střešní krytiny, vybudování nové třídy,
kabinetu, počítačové učebny a herny v podkroví školy

cca 3 mil. Kč

2018/2020

1.1

záměr

obeznámen

vysoká

Přírodní vědy a komunikace v cizích jazycích na ZŠ a MŠ
Bernartice

Cíl: Celková modernizace a inovace výuky přírodních věd a jazyků
a s tím souvisejícího zázemí.
Aktivity: 1) Modernizace a vybavení odborné učebny
prostřednictvím drobných stavebních úprav, vybavení nábytkem
a zařízením, vybavení ICT technologiemi a pomůckami. 2)
Modernizace a vybavení kabinetů prostřednictvím drobných
stavebních úprav, vybavení nábytkem a zařízením, vybavení ICT
technologiemi a pomůckami. 3) Stavba třípatrové přístavby ZŠ a
její vybavení. 4) Modernizace a vybavení jazykové učebny. 5)
Zařízení a vybavení jazykové laboratoře.
Požadované výstupy: 1) Odborná učebna fyziky a zeměpisu. 2)
Kabinet zeměpisu. 3) Praktická fyzikální a zeměpisná dílna. 4)
Přírodovědná studovna s knihovnou. 5) Jazyková laboratoř. 6)
Učebna cizích jazyků

Celkové náklady asi 6 000 000

Zahájení 06 ‐ 2017, Ukončení 12 ‐
2018

1.1, 2.2, 2.3, 4.1

Záměr/studie

Neprojednáno

Vysoká

1

1

1

Minimalizace infrastrukturní odloučenosti ZŠ a MŠ Bernartice
od center

Cíl: Pořízení dopravního prostředku a jeho využití pro účely
dopravy na exkurze, školní soutěže, kulturní a sportovní akce a
svoz dětí z okolních obcí.
Aktivity: Doprava dětí na soutěže a školní olympiády, na
sportovní kurzy školy, ekurze v návaznosti na volbu povolání a
přírodovědné předměty, divadla, výstavy, přednášky, dovoz dětí
do a ze školy po odpoledních aktivitách a v době nepokryté
dopravcem.
Výstup: Provoz minibusu

800 000,‐

09 ‐ 2017 až 06 2019

1.1, 4.1

Záměr

Souhlas

Vysoká

1

1

1

Půdní vestavba v budově ZŠ

Rozšíření výukových prostor v ZŠ ‐ školní dílna, výtvarný atelier,
počítačová učebna, přírodní vědy, bezbarierový vstup do školy,
prostory pro mimoškolní činnost žáků a školní družinu, zateplení
střechy.

10 mil.Kč

06‐18/12‐18

1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1

Projektová dokumentace
bude hotová do 11/16 a
územní rozhodnutí 6/17

souhlas zřizovatel

vysoká

1

1

Školní venkovní areál

Školní víceúčeové hřiště, školní zahrada, venkovní výukové
prostory.

6 mil. Kč

03‐18/06‐19

1.1, 1.2, 2.5, 4.1

studie bude zadána na
podzim 2016

souhlas zřizovatel

vysoká

1

Rekonstrukce vniřních prostor MŠ

Rekonstrukce rozvodů topení, vody, elektřiny. Vybudování sauny
pro žáky a vybudování učebny pro přípravu předškoláků.

6 mil. Kč

06‐17/10‐17

1.1, 4.1

Projektová dokumentace
bude hotová do 101/16 a
územní rozhodnutí 02/17

souhlas zřizovatele

vysoká

1

Učebna cizích jazyků

Modernizace učebny Aj.

300 tis Kč

2019

1.1, 2.2

záměr

neprojednáno

střední

Učebna přírodních věd

Modernizace učebny a kabinetu přírodních věd, rozvod vody, ele.
proudu a plynu do školních lavic. Moderní výukové a měřící
pomůcky a stavebnice do předmětu fyzika.

500 tis Kč

2020

1.1, 2.3

záměr

obeznámen

střední

Základní škola a Mateřská škola Bernartice
IČO: 75018128
RED‐IZO: 650063490
IZO: ZŠ: 102590061, MŠ: 107589028

Základní škola a Mateřská škola Bernartice
IČO: 75018128
RED‐IZO: 650063490
IZO: ZŠ: 102590061, MŠ: 107589028

Základní škola a mateřská škola Mladé Buky
IČO: 60152885
RED‐IZO:600102009
IZO: ZŠ: 060152885, MŠ: 107588218
Základní škola a mateřská škola Mladé Buky
IČO: 60152885
RED‐IZO:600102009
IZO: ZŠ: 060152885, MŠ: 107588218
Základní škola a mateřská škola Mladé Buky
IČO: 60152885
RED‐IZO:600102009
IZO: ZŠ: 060152885, MŠ: 107588218
Základní škola a mateřská škola Mladé Buky
IČO: 60152885
RED‐IZO:600102009
IZO: ZŠ: 060152885, MŠ: 107588218
Základní škola a mateřská škola Mladé Buky
IČO: 60152885
RED‐IZO:600102009
IZO: ZŠ: 060152885, MŠ: 107588218

počítač ‐ pokrok ve výuce

nákup nových počítačů do učeben informatiky

Z pokusy do praxe

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Cílem projektu je především snaha podporovat popularizaci
techniky a technického vzdělávání na základních školách, kde je
možné podchytit a zintenzivnit zájem žáků ZŠ o následné
studium technických oborů.

Základní škola Mládežnická, Trutnov
IČO: 64201147
RED‐IZO: 600101924
IZO: 047463783

"Techtle mechtle s technikou a mechatronikou na ZŠ"
Popularizace přírodovědného a technického vzdělávání na ZŠ

Zároveň projekt cílí na mezipředmětové vztahy (matematika,
fyzika, informatika, volba povolání, člověk a svět práce).

2 250 000,00 Kč

Zahájení 04/2017
Ukončení 12/2017

1.1, 1.2, 2.3, 4.1

záměr

Neprojednáno.

Vysoká

1

1

1

1

1

připravuje se studie

souhlas

střední

1

1

záměr

souhlas

střední

1

1

Samozřejmostí je zpřístupnění takovéto výuky i hendikepovaným
žáků ‐ pořízení "SCHODOLEZU".
Součástí je i vybudování "zelené" relaxační zóny na pozemku
školy ‐ osazení zeleně, laviček, ... .

Základní škola Malé Svatoňovice
IČO: 49290649
RED‐IZO: 600101991
IZO: 049290649

1.1, 2.4

Základní škola Malé Svatoňovice
IČO: 49290649
RED‐IZO: 600101991
IZO: 049290649

Úprava školní zahrady u 1. stupně

Základní škola Malé Svatoňovice
IČO: 49290649
RED‐IZO: 600101991
IZO: 049290649

Úprava školní zahrady u 2. stupně

Základní škola Komenského, Trutnov
IČO: 64201180
RED‐IZO: 600101916
IZO: 047463724

Rekonstrukce počítačových učeben

Základní škola Komenského, Trutnov
IČO: 64201180
RED‐IZO: 600101916
IZO: 047463724

Modernizace učebny fyziky

Základní škola Komenského, Trutnov
IČO: 64201180
RED‐IZO: 600101916
IZO: 047463724
Základní škola Komenského, Trutnov
IČO: 64201180
RED‐IZO: 600101916
IZO: 047463724
Základní škola Komenského, Trutnov
IČO: 64201180
RED‐IZO: 600101916
IZO: 047463724
Základní škola Komenského, Trutnov
IČO: 64201180
RED‐IZO: 600101916
IZO: 047463724
Základní škola Komenského, Trutnov
IČO: 64201180
RED‐IZO: 600101916
IZO: 047463724
Základní škola Komenského, Trutnov
IČO: 64201180
RED‐IZO: 600101916
IZO: 047463724
Základní škola Mraveniště
IČO: 4762126
RED‐IZO: 691008949
IZO: 181076098
Základní škola Mraveniště
IČO: 4762126
RED‐IZO: 691008949
IZO: 181076098

Cíl: Nabídnout žákům větší sportovní vyžití během výuky a v
rámci volnočasových aktivit a občanům možnost trávení volného
času, rozvoj kompetence pracovní na pozemku. Aktivity:
Vybudování víceúčelového hřiště, doplnění herních prvků v
Odhad: 2 000 000,‐ Kč
zahradě, zřízení školního pozemku, oplocení. Výstupy: hřiště a
herní prvky pro výuku a volnočasové aktivity, pozemek na
pracovní činnosti.
Cíl: Nabídnout žákům větší sportovní vyžití v rámci přestávek a
po vyučování a rozvíjet pracovní kompetence na školním
pozemku. Aktivity: Doplnění herních prvků v zahradě, úprava
Odhad: 300 000,‐ Kč
plochy, vytvoření cvičného pozemku. Výstupy: herní prvky pro
trávení přestávek a po vyučování a cvičný pozemek na výuku
pracovních činností.
Přestavba stávajících učeben pro výuku digitálních technologií, 2
učebny s kapacitou 30 + 20 PC stanic, součástí bude i kompletní
zasíťování, pořízení serveru, dataprojektoru a ozvučovací
techniky, SW bude obsahovat kancelářský balíček, antivir,
600 tis. Kč ‐ ICT vybavení, 200 tis. Kč
sledovací SW pro učitele na sledování práce žáků. Učebny jsou
nábytek, 100 tis. Kč související
vybavení (kabeláž, sítě, propojení)
využívány pro výuku i ostatních předmětů, jako cizích jazyků, I.
stupně apod. V učebně se rozvíjí prostředí pro moderní
počítačové technologie ‐ 3D tisk, virtuální pozorování přírody,
drony, počítačová grafika atd.

Náhrada zastaralého vybavení multimediální učebnou
moderního typu, nákup moderních měřících zařízení, tvorba
badatelských hnízd, budování experimentálních hnízd a s
variabilním uspořádáním nábytku, součástí bude i instalace
dataprojektoru a 1 PC stanice s ozvučením pro učitele.
Využití půdního prostoru pro výstavbu centra pro pozorování
přírodních jevů (astronomie, hydrometeorologie), které navazuje
Vytvoření pozorovací observatoře a experimentální laboratoře na předchozí mezinárodní projekty a pořízené moderní
technologie, které budou využity při pozorování vesmíru a
přírodních jevů.
Náhrada a modernizace vybavení učebny chemie, Náhrada
stávejícího nábytku nábytkem odolným k chemikáliím,
vybudování demonstračního prostoru s vhodnou digestoříi.
Výměna dataprojektoru. Vyřešení vody a odpadu u žákovských i
Modernizace učebny chemie
učitelského ‐ demonstračního stolu. Bezpečná likvidace starých
chemikálií a nákup nových. Nákup nového a doplnění stávajícího
laboratorního skla.
Na základě dosažení maxima využívání školního knihovny vznikl
požadavek na rozšíření prostor na úkor chodby. Rekonstrukce
Rozšíření školní knihovny
bude využita při pořádní akcí dramatické skupiny, mladých
knihovníků a rozvoje čtenářské gramotnosti.
Na kompletní bezbariérovost školy navazuje záměr zajistit
bezbariérový přístup do nově otevřených prostor centra Ámos,
jedná se o vybudování plošiny pro vozíčkáře z 1. nadzemního
Bezbariérovost centra Ámos
patra do 2. nadzemního patra sezastávkou v mezipodlaží.
Centrum Ámos zajišťuje dopoledne vzdělávání žáků a odpoledne
prostor pro zájmovou činnost.
Vytvoření prostoru pro vzdělávání a systematickou práci s
technickými a programovatelnými stavebnicemi pro výuku
Učebna robotiky a technických předmětů
technických věd a programování. Učebna navazující na stávající
evropské projekty (eTwinning).

6/2017 ‐ 9/2018

1.2, 2.5, 4.1

3/2018 ‐ 10/2018

1.2, 2.4, 2.5, 4.1

06 ‐ 12 / 2017

1.1

záměr ‐ není potřeba stavební
povolení ani územní
neprojednáno
rozhodnutí

vysoká

200 tis. Kč ‐ ICT vybavení, 300 tis. Kč
nábytek, 100 tis. Kč související
vybavení

07 ‐ 08 / 2017

1.1

záměr ‐ není potřeba stavební
povolení ani územní
neprojednáno
rozhodnutí

střední

400 tis. Kč ‐ zbudování observatoře,
200 tis. Kč ‐ zařízení prostoru pro
žáky a vyučujícího, 100 tis. Kč ‐ ICT
vybavení

07 ‐ 08 / 2017

1.1

záměr ‐ stavební povolení
bude zajištěno

neprojednáno

střední

300 ts. Kč nábytek, 100 tis. ICT,200
tis. sklo, chemikálie, 100 tisíc Kč ‐
stavební úpravy ‐ voda

07 ‐ 08 / 2017

1.1

záměr ‐ není potřeba stavební
povolení ani územní
neprojednáno
rozhodnutí

střední

500 tis. Kč ‐ stavební a rekonstrukční
práce, 100 tis. Kč ‐ modernizace
knihovního fondu a ICT vybavení (PC
stanice, elektronický katalog)

07 ‐ 08 / 2018

1.1, 2.2

záměr ‐ stavební povolení
bude zajištěno

neprojednáno

střední

300 tis. Kč ‐ instalace plošiny

07 ‐ 08 / 2018

4.1

záměr ‐ stavební povolení
bude zajištěno

neprojednáno

střední

100 tis. Kč ‐ nábytek, 250 tis. Kč ‐
programovatelné stavebnice, 200
tis. Kč ‐ HW pro programování
(tablety, notebooky,
dataprojektor…)

07 ‐ 08 / 2017

1.1, 2.3

záměr ‐ není potřeba stavební
povolení ani územní
neprojednáno
rozhodnutí

střední

200 tis. Kč ‐ výstavba učebny, 150
tis. Kč ‐ vybavení učebny

07 ‐ 08 / 2018

1.2, 2.3, 4.1

záměr ‐ stavební povolení
bude zajištěno, projektový
neprojednáno
záměr včetně architektonické
studie zajištěny

střední

Venkovní zelená učebna

Cílem projektu je zvyšovat environmentální gramotnost dětí a
ládeže, dále pak navazovat a rozvíjet spolupráci s ostatními
subjekty ekologické výchovy. Cílovou skupinou jsou žáci naší
základní školy, rádi uvítáme i žáky ostatních škol, kteří takové
možnosti výuky nemají.

Moderních technologií se v Mraveništi nebojíme

zasíťování objektu internetem, vybudování IT učebny, nákup PC,
20 ks notebooků/Ipadů,serveru, multifunkčního kopírovacího
zařízení, 2 ks dataprojektoru, zařízení pro automatické
zatemňování 3 tříd, 4 ks interaktivních tabulí,

1 800 000,00 Kč

2018 ‐ 2023

1.1, 4.1

záměr

souhlas

střední

Už netopíme pánubohu do oken ‐ výměna zdroje vytápění
budovy a instalce topných těles

Zajištění ekologického a ekonomického zdroje vytápění budovy
tepelným čerpadlem, instalace radiátorů ‐ výměna za přímotopy

800 000,00 Kč

2017 ‐ 2019

1.3

záměr

souhlas

vysoká

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Základní škola Mraveniště
IČO: 4762126
RED‐IZO: 691008949
IZO: 181076098
Základní škola Mraveniště
IČO: 4762126
RED‐IZO: 691008949
IZO: 181076098
Základní škola Mraveniště
IČO: 4762126
RED‐IZO: 691008949
IZO: 181076098
Základní škola Mraveniště
IČO: 4762126
RED‐IZO: 691008949
IZO: 181076098
Základní škola Mraveniště
IČO: 4762126
RED‐IZO: 691008949
IZO: 181076098

Chutná jako od maminky ‐ rekonstrukce školní kuchyně a
jídelny

Čistota půl zdraví ‐ rekonstrukce sociálního zařízení

rekonstrukce kuchyně: oprava stropu, drobné stavební úpravy,
rekonstrukce podlah a nákup vybavení do kuchyně např.
konvektomat, myčka na nádobí, sporák, nerezové nádobí,
příbory, skleničky, várnice na nápoje, jídelní nádobí pro 70 osob,
lednice, mrazák, servírovací nádoby; vybavení jídelny: nákup
stolů a židlí pro 70 osob, tácy apod., vybudování čtenářského
koutku
drobné stavební úpravy, výměna obkladů, wc, umyvadel, baterií,
sprchového kouta, rekonstrukce podlah a stropů, nákup
drobného vybavení ‐ např. dávkovače mýdla, sušička na ruce
apod.

2 100 000,00 Kč

2017 ‐ 2023

1.1

záměr

souhlas

vysoká

1

350 000,00 Kč

2018 ‐ 2023

1.1

záměr

souhlas

střední

1

Židle se mnou roste ‐ vybavení tříd nábytkem

nákup rostoucích (výškově stavitelných) lavic a židlí pro 60 dětí,
nákup dalšího nábytku do tříd, skříně a další uložné prostory,
nástěnky, magnetické tabule apod.

550 000,00 Kč

2018 ‐ 2023

1.1

záměr

souhlas

vysoká

1

1

Rekonstrukce podlah a stropů

rekonstrukce podlah a stropů a schodišť ve zbývající části
budovy, výměna stropní izolace a rekosntrukce podhledů

400 000,00 Kč

2018 ‐ 2023

1.1, 1.3

záměr

souhlas

střední

1

1

Vybavení a výstavba šaten

drobné stavební úpravy, vybudování nové šatny, vybavení
nábytkem: nákup lavic, šatních skříní apod.

280 000,00 Kč

2018 ‐ 2023

1.1

záměr

souhlas

střední

1

1

V podkroví to taky žije ‐ kompletní rekonstrukce podkroví pro
multifunkční účely

přebudování podkroví na multifunkční prostor s mobilními
stěnami, vybudování odborných učeben např. hudebna, výtvarná
dílna, přírodovědná učebna, jazyková učebna a zázemí pro
volnočasové aktivity např. taneční sál ‐ zrcadlová stěna,
fotokroužek, výtvarný ateliér, výstavní síň, keramický kroužek ‐
keramická pec, relaxační koutek, herna pro přestávky apod.,
zateplení a rekonstrukce střechy

3 000 000,00 Kč

2018 ‐ 2023

1.1, 1.3

záměr

souhlas

střední

1

1

1

1

1

1

Zajištění bezbariérovosti budovy

vybudování výtahu, bezbariérového vstupu

800 000,00 Kč

2018 ‐ 2023

4.1

záměr

souhlas

střední

1

1

1

1

1

1

Vybudování dílen a kuchyňky

zázemí pro výuku praktických předmětů, stavební úpravy, nákup
vybavení a nářadí

600 000,00 Kč

2018 ‐ 2023

1.1, 2.4

záměr

souhlas

střední

Zahrada ‐ ráj pro děti

vybudování venkovní učebny ‐ altánu, zázemí pro výuku EVVO,
založení zahrádky s permakulturními principy pro praktickou
výuku, kompostování a pěstitelství v praxi, výsadba arboreta,
jedlý les apod.

450 000,00 Kč

2018 ‐ 2023

1.2, 2.3, 2.4

záměr

souhlas

střední

Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice
IČO: 75015188
Dopravní hřiště
RED‐IZO: 600102220
IZO: ZŠ: 102578231, MŠ: 107588579

Pohybový rozvoj dětí ze ZŠ i MŠ, dopravní prvky, značky, dřevěné
překážky, příjezdová brána, lavičky, asfalt

170 000,00 Kč

03/2017 – 07/2017

1.2, 2.5

rozpočet ‐ průzkum trhu

projednáno se starostou

střední

1

1

Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice
IČO: 75015188
Přírodní zahrada
RED‐IZO: 600102220
IZO: ZŠ: 102578231, MŠ: 107588579

Podpora obratnosti a pohybu venku, vrbové domečky, tunely,
prolézačky a skrývačky z keřů, kamenná pyramida, prostor pro
námětové hry

100 000,00 Kč

01/2017 – 04/2017,
01/2018 – 04/2018

1.2, 2.3, 2.5

záměr, přípravná studie

obeznámen, zatím neodsouhlasil

střední

1

1

Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice
IČO: 75015188
Nový povrch sportovního hřiště
RED‐IZO: 600102220
IZO: ZŠ: 102578231, MŠ: 107588579

Úprava okolí hřiště, odstranění prašného prostředí

400 000,00 Kč

2018

1.2, 2.5

záměr

neprojednáno

střední

1

1

Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice
IČO: 75015188
Tvořivá dílna
RED‐IZO: 600102220
IZO: ZŠ: 102578231, MŠ: 107588579

Rekonstrukce prostor, rozvodů elektřiny a vody, zateplení
budovy, výměna oken. Zařízení pro tvořivé dílny ‐ pracovní
plochy, vybavení

09/2017 – 12/2017

1.1, 2.4

záměr, přípravná studie

projednáno se starostou

střední

Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov
IČO: 70988013
RED‐IZO: 650041453
IZO: ZŠ: 102578371, MŠ: 107588994

Výstavba nových školních dílen

vytvoření nových prostor pro rozvoj školní polytechnické
výchovy, rozvoj technických a řemeslných dovedností žáků, ve
školním roce 2015/2016 pořízeno z dotačního titulu na vybavení
polytechnické nářadí a náčiní, kompletní obměna nářadí ‐
pořízeny moderní kufry s kompletním nářadím na
polytechnickou výchovu, včetně aku vrtaček, aku šroubováků pro
žáky. V roce 2012 se v rozsáhlých prostorách bývalých školních
dílen musela vybudovat nová školní jídelna. Naše škola má jako
prioritu cílů rozvoj řemeslných a celkových dovedností do
běžného života. Výstavba nových školních dílen je i prioritou
zřizovatele
5 etap uceleného rozvoje zahrady při MŠ ‐zlepšení stavu herního

5‐10 mil.

2017

1.1, 2.4

záměr,studie

souhlas

vysoká

1

Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov
IČO: 70988013
RED‐IZO: 650041453
IZO: ZŠ: 102578371, MŠ: 107588994

Hrajeme si, sportujeme

1 ‐ 3 mil.

2017

1.2, 2.5

vypracovány návrhy na herní
souhlas
plochy, vypracovány nabídky

vysoká

1

1‐3 mil.

2017

4.1

5000000,‐Kč

2017‐2018

1.1, 2.2, 2.3

2 mil.

7/17 ‐ 8/17

4.1

záměr

*

vysoká

2 mil.

7/17 ‐ 8/17

1.1, 2.2

záměr

*

vysoká

Základní škola Mraveniště
IČO: 4762126
RED‐IZO: 691008949
IZO: 181076098
Základní škola Mraveniště
IČO: 4762126
RED‐IZO: 691008949
IZO: 181076098
Základní škola Mraveniště
IČO: 4762126
RED‐IZO: 691008949
IZO: 181076098
Základní škola Mraveniště
IČO: 4762126
RED‐IZO: 691008949
IZO: 181076098

Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov
IČO: 70988013
RED‐IZO: 650041453
IZO: ZŠ: 102578371, MŠ: 107588994
Základní škola a Mateřská škola, Chotěvice
IČO: 75018209
RED‐IZO: 650063651
IZO: ZŠ: 102578079, MŠ: 107587912

prostředí zahrady, osázení novými herními prvky. Rozvoj
pohybových dovedností, herních aktivit dětí MŠ, ochrana
přírody. 4. etapa. Návaznost projektu: 1.etapa 2011 ‐
vybudování nového dřevěného zahradního domku na hračky,
2.etapa ‐2012 ‐ zbourání zděného přístavku v havarijním stavu,
zhotovení nového pískoviště, odstranění dřevěných herních
prvků v havarijním stavu. 3.etapa 2013 ‐ umístění multifunkční
univerzální herní sestavy

Bezbariérový přístup budovy č.35 ZŠ a MŠ Pilníkov

Cílem je umožnit snadnější pohyb a přístup po škole pro
handicapovanou žákyni s postižením pohybového ústrojí

Půdní vestavba v budově ZŠ

Specializovaná učebna (jazyková/hudební), dva kabinety pro
pedagogické pracovníky

Základní škola a Mateřská škola, Horní Maršov
IČO: 49290266
RED‐IZO: 600101975
IZO: ZŠ: 049290266, MŠ: 107588081

Rekonstrukce výtahu v budově ZŠ a MŠ Horní Maršov

Základní škola a Mateřská škola, Horní Maršov
IČO: 49290266
RED‐IZO: 600101975
IZO: ZŠ: 049290266, MŠ: 107588081

Vybudování jazykové učebny Aj a NJ

Cílem projektu je kompletní rekonstrukce stávajícího výtahu,
který již neodpovídá současným bezpečnostním požadavkům.
Naše škola byla vybudována jako bezbariérová, ale kvůli
nefunkčnímu (bezpečnostním požadavkům neodpovídajícímu)
výtahu bezbariérovost ztratila. Ve škole se vzdělávají dva žáci
tělesně postižení.
Cílem projektu je přestavět stávající učebnu angličtiny na
jazykovou laboratoř, která by se výužívala v rámci hodin
angličtiny, němčiny a konverzace v anglickém jazyce a také pro
zájmovou činnost jazykových kroužků. Výstupem by bylo posílení
klíčové kompetene Komunikace v cizích jazycích. Kromě
stavebních úprav učebny by se jednalo o vybavení moderní
technologií.

1 200 000,00 Kč

záměr, studie

obeznámen, společné
projednávání, posuzování situace

projektová dokumentace

1

1

1

vysoká

střední

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Základní škola a Mateřská škola, Horní Maršov
IČO: 49290266
RED‐IZO: 600101975
IZO: ZŠ: 049290266, MŠ: 107588081

Vybudování chemické laboratoře

Cílem projektu je přestavět stávající učebnu fyziky a chemie na
chemickou laboratoř, která by se výužívala v rámci hodin chemie
a fyziky. Výstupem by bylo posílení klíčové kompetene Přírodní
vědy. Kromě stavebních úprav učebny (oddělený prostor pro
pokusy, který by splňoval bezpečnostní podmínky) by se jednalo
o vybavení moderní technologií.

Základní škola a Mateřská škola pplk. Jaromíra
Brože, Chvaleč
IČO: 75016168
RED‐IZO: 600102165
IZO: MŠ: 150009453, ZŠ: 102578095

vybavení mš interaktivní tabulí

modernizace výuky

Základní škola a Mateřská škola, Žacléř
IČO: 70988021
RED‐IZO: 650059905
IZO: 102590044

Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov
IČO: 64201112
RED‐IZO: 600101959
IZO: 047464143
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov
IČO: 64201112
RED‐IZO: 600101959
IZO: 047464143
Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v
Podkrkonoší, okres Trutnov
IČO: 49290576
RED‐IZO: 600101983
IZO: ZŠ: 049290576, ZUŠ: 117900664
Dětský domov se školou, základní škola a školní
jídelna, Horní Maršov, Temný Důl 16
IČO: 60153628
RED‐IZO: 600029905
IZO: DD: 102501327, ZŠ: 110029593

2 mil.

60 000,00 Kč

7/17 ‐ 8/17

1.1

záměr

2018

1.1

obeznámen

*

vysoká

střední

1

1

1

1

*

Rekonstrukce učebny, vybudování chemickobiologické
laboratoře

Hlavním cílem projektu je vybudování a vybavení
specializované učebny ‐ chemickobiologické laboratoře na
ZŠ Žacléř. Důvod: Naše škola se dlouhodobě profiluje
směrem k přírodovědným oborům. Od r. 2012
realizujeme výukový program Poznáváme naše Rýchory,
který zastřešuje dílčí projekty z různých přírodovědných
oborů (již realizované: Neživá příroda Krkonoš ‐ Rýchor,
Geologie pro všechny, Meteorologická stanice Žacléř,
probíhající: Barevné Rýchory, připravované: Křídla nad
Rýchorami). Kromě toho je naše škola zapojena do
mezinárodního projektu GLOBE. Aktivně spolupracujeme
se Správou KRNAP, střediskem SEVER Horní Maršov, ČGS a
ČHMÚ. Snažíme se naše žáky vést k prostřednictvím
místně ukotveného učení a BOV k hrdosti na svůj region a
odpovědnosti za jeho budoucí vývoj. Od vybudování a
vybavení specializované laboratoře si slibujeme daleko
větší možnost praktického poznávání přírody a
efektivnějšího využívání metody BOV, která se nám velice
osvědčuje zejména v naplňování klíčových kompetencí ‐
zejména: pracovních, k řešení problémů, komunikativních
a sociálněpersonálních.

Dostavba odborných učeben

stavby odborných učeben

Vybavení odborných učeben

Vybavení odborných učeben

Přírodní učebna ‐ zastřešení (pergola)

využití učebny v rámci přírodních věd

Revitalizace dílen

Zmodernizování prostoru, vybavení

Zvýšení kvality vzdělávání a podpora klíčových aktivit
kompetencí žáků v oblasti přírodovědných oborů, vybudování
multimediální (přírodovědné, chemické a fyzikální) učebny ‐
laboratoře a její vybavením ICT technikou pro moderní výuku V
rámci projektu by proběhlo vybudování nové učebny v prostoru
současné učebny "chemie". Učebna ICT by byla kompletně
přebudována

Základní škola Náchodská, Trutnov 3, Náchodská 18
IČ: 64201171
IROP, modernizace a infrastruktura ZŠ
RED‐IZO: 600102378
IZO‐ZŠ: 102578869

Náklady jsou pouze odhadované,
i když vycházíme z aktuálních
cen (stavební materiál, práce,
přístrojové vybaven Stavební
práce: probourání dveří, rozvody
vody, elektřiny, odpadů, podlahy
04/2017 ‐ 04/2018
cca 100 000 ‐ 150 000 Kč,
nábytek cca 200 000 ‐ 250 000
Kč, laboratorní technika (měřicí
přístroje PASCO Science + sklo)
cca 350 000 Kč celkově cca do
750 000 Kč

1.1

záměr /studie (uvažovaná
rekonstrukce učebny
obeznámen, zatím
nevyžaduje stavební
neodsouhlasil (zamítnutí je
povolení, protože
nepravděpodobné)
nepostihuje nosné prvky
budovy)

vysoká

250 000 000,00 Kč

2017‐2019

1.1

záměr

obeznámen

vysoká

5 000 000

2017‐2019

1.1

záměr

obeznámen

vysoká

2017

1.2, 2.3

záměr

obeznámen

vysoká

1 500 000,00 Kč

březen ‐ prosinec 2017

1.1

neprojednáno

obeznámen

vysoká

3 000 000,00 Kč

2017 ‐ 2018

1.1., 2.3

závěr

neprojednáno

střední

250 000,00 Kč

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Neformální a zájmové organizace zabývající se vzděláváním
název organizace
IČO

INVESTIČNÍ PRIORITY ‐ STAVBY, REKONSTRUKCE, VYBAVENÍ ‐ projektové záměry pro investiční intervence vážící se k dotačním možnostem: SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD
Prioritizace
Typ projektu
Vazba na klíčové kompetence IROP
Stručný popis

Očekávané celkové náklady

Očekávaný termín realizace

Soulad s cílem MAP

Název projektu / projektového záměru

Hlavní cíl projektu, aktivity a požadované výstupy

Tkalcovské muzeum z.s.
IČO: 22680152

Naučná stezka ‐ lidová řemesla krkonošského venkova

Mraveniště, z.s.
IČO: 03710548

Už netopíme pánubohu do oken ‐ výměna zdroje vytápění
budovy a instalce topných těles

Mraveniště, z.s.
IČO: 03710548

V podkroví to taky žije ‐ kompletní rekonstrukce podkroví pro
multifunkční účely

Mraveniště, z.s.
IČO: 03710548

Moderních technologií se v Mraveništi nebojíme

Mraveniště, z.s.
IČO: 03710548

Zajištění bezbariérovosti budovy

Cílem je propojení kulturního dědictví v podobě znalostí a
dovedností lidových řemesel jako vzdělávacích prvku a jako
prvku cestovního ruchu a kultury.
Zajištění ekologického a ekonomického zdroje vytápění budovy
tepelným čerpadlem, instalace radiátorů ‐ výměna za přímotopy
přebudování podkroví na multifunkční prostor s mobilními
stěnami, vybudování zázemí pro volnočasové aktivity dětí i
široké veřejnosti např. výtvarný ateliér, výstavní síň, keramický
kroužek ‐ keramická pec, taneční sál ‐ zrcadlová stěna,
fotokroužek, dále např. hudebna, výtvarná dílna, badatelský
kroužek, a i zázemí pro univerzitu III. věku případně IT učebna,
jazyková učebna apod., zateplení a rekonstrukce střechy
zasíťování objektu internetem, vybudování IT učebny, nákup PC,
20 ks notebooků/Ipadů,serveru, multifunkčního kopírovacího
zařízení, 1 ks dataprojektoru, zařízení pro automatické
zatemňování 1 třídy, 1 ks interaktivní tabule,
vybudování výtahu, bezbariérového vstupu

Rozpočtové náklady, případně odhad

1 000 000,00 Kč

Stupeň připravenosti

* vysoká
* záměr / studie
* dokumentace (pro st. povolení, * střední
* nízká
pro provedení stavby, …)
*územní rozhodnutí / stavební
povolení
* jiný ‐ popište

zahájení a ukončení
(př. 06 ‐ 12/ 2017)

Bezbariérovost

Cizí jazyky

Přírodní vědy

Technické a
řemeslné obory

Práce s digitál.
technologiemi

Jiné kompetence
(dle Vašich
potřeb)

1 = je
relevantní
(jinak prázdné)

1 = je relevantní
(jinak prázdné)

1 = je relevantní
(jinak prázdné)

1 = je relevantní
(jinak prázdné)

upřesněte slovně

Je vytvořena studie a
předběžně rozpracováno
stavební povolení včetně
uzemního rozhodnutí

1

1 = je relevantní
(jinak prázdné)

5/2017‐9/2017

5.1, 2.3

1

800 000,00 Kč

2017 ‐ 2019

5.2

záměr

vysoká

1

1

1

1

1

3 000 000,00 Kč

2018 ‐ 2023

5.1, 2.3, 2.4

záměr

střední

1

1

1

1

1

1 000 000,00 Kč

2018 ‐ 2023

5.1

záměr

střední

1

1

600 000,00 Kč

2018 ‐ 2023

5.1

záměr

střední

1

1

1

1

1

1

**

Ostrov přírody z.s.
IČO: 03748308

Jurta pro život

Ostrov přírody z.s.
IČO: 03748308

Ostrov přírody ‐ koupě pozemku

Středisko ekologické výchovy SEVER, Horská 175,
Horní Maršov
IČO: 28831055

Terénní základna pro praktickou přírodovědnou výuku ‐
badatelsky orientované a projektové učení

Středisko ekologické výchovy SEVER, Horská 175,
Horní Maršov
IČO: 28831055

PREZENTAČNÍ POLYFUNKČNÍ PROVOZ NA DOTEK

Středisko ekologické výchovy SEVER, Horská 175,
Horní Maršov
IČO: 28831055

Obnova vybavení v pobytovém vzdělávacím centru SEVER

Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice
IČO: 65715519
RED‐IZO: 600102548
102590591
Základní umělecká škola A. M. Buxton,
IČO: 65715519
RED‐IZO: 600102548
102590591
Základní umělecká škola A. M. Buxton,
IČO: 65715519
RED‐IZO: 600102548
102590591
Základní umělecká škola A. M. Buxton,
IČO: 65715519
RED‐IZO: 600102548
102590591
Základní umělecká škola A. M. Buxton,
IČO: 65715519
RED‐IZO: 600102548
102590591

Zabezpečovací zařízení proti nedovolenému vniknutí do školy u

IZO: vchodových dveří

Vybudovat zázemí ‐ jurtu pro environmentální vzdělávání a
osvětu dětí, mládeže a dospělých (odborná a laická veřejnost).
Vytvořit prostor, ve kterém se budou potkávat lidé a myšlenky,
jež ovlivňují utváření naší společnosti. Skrze workshopy a
semináře podporovat a šířit koncept dlouhodobé udržitelnosti,
vyváženosti ekonomických, sociálních a přírodních zájmů, dále
pořádání seminářů na témata místní fauny a flory a jejich
důležitosti pro další vývoj apod. Vznik "envirocentra", které
doplní nabídku, která již v naší oblasti funguje (např. SEVER).
Koupě pozemku, na kterém jsme v dlouhodobém pronájmu a na
němž probíhají environmentální programy pro děti a dospělé v
Trutnově na Bojišti. Pozemek o výměře 6 ha. V současnosti je zde
vybudovaná envirostezka, jsou zde hospodářská zvířata a slouží
jako
prostor
pro aktivity.
Projekt
„Rekonstrukce
terénní základny Honzův Potok je
zaměřen na rekonstrukci terénní základny pro praktickou
přírodovědnou výuku mající za cíl
rozvíjet u dětí a mládeže Královéhradeckoho kraje badatelské
dovednosti, praktické dovednosti pro nakládání s přírodními
zdroji a zájem o přírodu a přírodní vědy. Slouží jako zázemí pro
školní výukové
programy i neformální vzdělávání z celého kraje i dalších míst
ČR. Rekonstrukce budovy bude respektovat původní tradiční ráz
typického
krkonošského domu, bude zachována jeho dispozice a obnoveny
všechny jeho části a objekt bude vybaven pro přírodvědnou
výuku..
Pozemek v těsné blízkosti Domu obnovy tradic,
ekologie a kultury (DOTEK) v Horním Maršově je ve vlastnictví
Střediska
ekologické výchovy SEVER. Tento
pozemek se nachází na rozmezí obnovené zahrady
DOTEKu a horských pastvin. Součástí vzdělávacích programů
a dalších výukových i osvětových aktivit pro školy
i mimoškolní výuku jsou ukázky a zprostředkování tradičních
hospodářských
technik (aktivní formou). Vzhledem k
trendu rostoucího zájmu o rozvoj praktických dovedností při
nakládání s přírodními zdroji se
investor rozhodl postavit objekt, který
by poskytl dostatečné zázemí a hygienické podmínky
pro ukázky hospodářské činnosti v místě.
Pobytové vzdělávací centrum v Horním Maršově je zaměřeno na
enviornemntální výchovu, přírodovědné a polytechnické
vzdělávání, rozvoj praktických dovedností pro nakládání s
přírodními zdroji. Centrum funguje od roku 1995 a ročně
poskytuje programy pro cca 1000 účastníků vzdělávacích pobytů ‐
školních tříd (cca 35‐40) a kolektivů v rámci neformálního
vzdělávání (cca 15‐20). Lektorská činnost je dotována z grantů a
výnosů z jiných činností, úhrada účastníků za uybtování pokrývá
jen nezbytné provozní náklady. V centru je více než po 20 letech
fungování zapotřebí obnova vybavení ‐ zejména nábytku v
vzdělávacích místnostech a pracovnách i v ubytovací části.
Zamezení vniknutí neoprávněných osob do školy, zbudování
kamerového systému + videové snímání do určitých tříd (např.
učitel výtvarného oboru ve druhém patře bude moci na dálku
otevřít žákovi, který zapomněl čip), čipy pro každého žáka a
zaměstnance školy (cca 500 čipů)

1.200.000 Kč

environmentální
výuka

03/2017 ‐ 11/2017

5.1, 2.3

záměr

vysoká

1

2017

5.1, 2.3

otázka pouze financí, jinak je
možné aktivitu hned
vysoká
realizovat

1

3 800 000,00 Kč

04/2017‐04/2018

5.1, 2.3

zpracovaná projektová
dokumentace

vysoká

1

1

8 100 000,00 Kč

04/2017‐04/2018

5.1

vydáno územní rozhodnutí

vysoká

1

1

1 200 000,00 Kč

04/2017‐04/2018

5.1

Projktov záměr, soupis
potřebného vybavení. Není
vysoká
potřeba projektová
dokumentace (jde o pořízení
movitého majetku)

1

1

1

250 000,‐Kč

2017 ‐2018

5.1

záměr

vysoká

1

1

50 000,‐Kč

07 ‐ 12 2017

5.1

záměr

vysoká

1

1 000 000,‐Kč

2017 ‐ 2020

5.1, 5.2

záměr

vysoká

1

1

500.000 Kč

1

vybudování zázemí
pro aktivity

občanské a sociální
kompetence

Úpice
IZO:

Rekonstrukce zadního vchodu

Úprava zadního vchodu, aby lépe odpovídal protipožárním
předpisům

Fasáda budovy školy

Fasáda je původní, na některých místech opadaná z důvodu
zatékání. (Letos probíhá rekonstrukce střechy, ale na fasádu prý
nezbyde), zateplení max. ze severní strany, ale to by bylo na
posouzení odborníků.

Úpice
IZO:
Úpice
IZO:

Vybavení ‐ vypalovací pec pro výtvarný obor

Nahrazení staré, několikrát opravované pece, nezbytné zařízení
pro keramickou dílnu

150 000,‐ Kč

2016 ‐ 2018

5.1, 2.4

místo je připravené z hlediska
energetické náročnosti i
střední
umístění (náhrada za starou
pec)

Úprava akustických vlastností tanečního sálu

V současné době se zvuk tříští a není dobře rozumět mluvenému
slovu. Budou potřeba akustické desky připevněné na stěny popř.
na strop.

200 000,‐Kč

2017 ‐ 2020

5.1, 2.5

záměr, studii musí vypracovat
vysoká
odborník na akustiku

1

Zavedení internetového připojení do všech tříd školy

V současné době je internetové připojení nesystematické a
chaoticky připojované, jak se přidávaly jednotlivé počítače v
budově školy. Bezdrátové připojení není spolehlivé, zdi staré
budovy mají v některých místech i jeden metr šíře. Nákup nových
počítačů a softwarů pro nové třídy.

250 000,‐Kč

2017 ‐ 2020

5.1

dokumentaci zpracovává IT
technik

střední

1

Nákup bicích nástrojů pro souborovou hru

Vzhled k tomu, že se ve škole vzdělává větší počet bicistů, než
potřebuje školní dechový orchestr, budou muset žáci
navštěvovat povinně souborovou hru v jiném souboru (dle ŠVP)

210 000,‐Kč

2017 ‐ 2020

5.1

záměr

střední

Úpice

Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice
IČO: 65715519
RED‐IZO: 600102548
102590591
Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice
IČO: 65715519
RED‐IZO: 600102548
102590591

IZO:

IZO:

IZO:

1

vybavení pro
rozšířené vzdělávání

1

Ostatní projektové záměry bez ohledu na dotační zdroje
Školy a školská zařízení ‐ investiční záměry
přesný název školy
IČO
RED‐IZO
IZO

INVESTIČNÍ PRIORITY ‐ STAVBY, REKONSTRUKCE, VYBAVENÍ ‐ ostatní projektové záměry
Stručný popis

Očekávané celkové náklady

Očekávaný termín realizace

Rozpočtové náklady, případně odhad

zahájení a ukončení
(př. 06 ‐ 12/ 2017)

Soulad s cílem MAP

Název projektu / projektového záměru
Hlavní cíl projektu, aktivity a požadované výstupy

Základní škola V Domcích, Trutnov
IČO: 64201121
RED‐IZO: 600102432
IZO: 102718881
Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského
Vlčice
IČO: 70998906
RED‐IZO: 600102238
IZO: MŠ: 107588587, ZŠ: 102578249
Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského
Vlčice
IČO: 70998906
RED‐IZO: 600102238
IZO: MŠ: 107588587, ZŠ: 102578249
Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského
Vlčice
IČO: 70998906
RED‐IZO: 600102238
IZO: MŠ: 107588587, ZŠ: 102578249
Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského
Vlčice
IČO: 70998906
RED‐IZO: 600102238
IZO: MŠ: 107588587, ZŠ: 102578249
Mateřská škola, Malé Svatoňovice
IČO: 70985456
RED‐IZO: 668000830
IZO: 107588854
Dětský domov se školou, základní škola a školní
jídelna, Horní Maršov, Temný Důl 16
IČO: 60153628
RED‐IZO: 600029905
IZO: DD: 102501327, ZŠ: 110029593
Dětský domov se školou, základní škola a školní
jídelna, Horní Maršov, Temný Důl 16
IČO: 60153628
RED‐IZO: 600029905
IZO: DD: 102501327, ZŠ: 110029593
Mateřská škola Žacléř
IČO: 70988030
RED‐IZO: 600101631
IZO: 107588668
Mateřská škola Žacléř
IČO: 70988030
RED‐IZO: 600101631
IZO: 107588668
Mateřská škola Žacléř
IČO: 70988030
RED‐IZO: 600101631
IZO: 107588668

OP životní prostředí

Energetické úspory, zateplení budovy

oprava střechy

stará střecha, neplní funkce, které má (zatéká na půdu)

rekonstrukce třídy (bývalá poštovna)

5 ‐ 10 mil. Kč

Stupeň připravenosti

Stanovisko zřizovatele

Prioritizace

* souhlas
* záměr / studie
* obeznámen, zatím neodsouhlasil
* dokumentace (pro st. povolení,
* neprojednáno
pro provedení stavby, …)
* jiné ‐ popište
*územní rozhodnutí / stavební
povolení
* jiný ‐ popište

* vysoká
* střední
* nízká

2017‐2020

1.3

v přípravě

obeznámen

vysoká

řádově statisíce Kč

03 – 08 2017

1.1

záměr

obeznámen

vysoká

nevyhovující podlaha, dovybavit nábytkem (hudebna, knihovna)

řádově desetitisíce Kč

01 – 03 2017

1.1

záměr

souhlas (podlaha)

střední

rekonstrukce chodby, kabinetu a tříd

vymalování, skříně, regály, schody (oprava, natření),nástěnky

řádově desetitisíce Kč

01 – 03 2017

1.1

záměr

neprojednáno

vysoká

modernizace počítačové sítě

udělat novou síť (bez prodlužovaček, rozdvojných zásuvek...kvůli
bezpečnosti žáků, modernizace starých PC k výuce)

cca do 150 000

01 – 06 2018

1.1

záměr

neprojednáno

střední

Revitalizace dílen

zateplení budovy mateřské školy

2 000 000,‐ Kč

2017 ‐ 2018

1.3

záměr

souhlas

vysoká

Rekonstrukce zahrady

Proměna zahrady se zajištěním bezpečnosti dětí při pohybu

2 000 000,00 Kč

červen‐srpen 2017

1.2

neprojednáno

Sportovní hřiště

Vybudování

cca 3 mil. Kč

2017

1.2, 2.5

Zabezpečovací systém školy pro obě pracovitě MŠ

Zajistit bezpečnost dětí a zaměstnanců při pobytu v MŠ.
Zabezpečit majetek školy.

400 000,‐ Kč

9.7.1905

Oprava odpadu na pracovišti Na Pilíři 204

Zlepšit hygienické podmínky školy

120 000,‐ Kč

Vchod do MŠ na pracovišti Na Pilíři

Úprava vchodu do MŠ, případně zlepšení prostor šaten pro děti
a jídelny.

150 000,‐ Kč

vysoká

projektová studie

obeznámen

vysoká

1.1

záměr, studie

souhlasí

vysoká

2017/2018

1.1

záměr, studie,
fotodokumentace sondy pod obeznámen
MŠ

vysoká

2018

1.1

záměr

střední

souhlasí

Mateřská škola Žacléř
IČO: 70988030
RED‐IZO: 600101631
IZO: 107588668
Mateřská škola Žacléř
IČO: 70988030
RED‐IZO: 600101631
IZO: 107588668
Základní škola a Mateřská škola Janské Lázně
IČO: 75016851
RED‐IZO: 650061152
IZO: ZŠ: 102578117, MŠ: 107588820
Základní škola a Mateřská škola Janské Lázně
IČO: 75016851
RED‐IZO: 650061152
IZO: ZŠ: 102578117, MŠ: 107588820
Základní škola a Mateřská škola Hajnice, okres
Trutnov
IČO: 70988005
RED‐IZO: 650063872
IZO: ZŠ: 102578044, MŠ: 107588064
Základní škola a Mateřská škola Hajnice, okres
Trutnov
IČO: 70988005
RED‐IZO: 650063872
IZO: ZŠ: 102578044, MŠ: 107588064
Základní škola a Mateřská škola Hajnice, okres
Trutnov
IČO: 70988005
RED‐IZO: 650063872
IZO: ZŠ: 102578044, MŠ: 107588064
Základní škola a Mateřská škola Hajnice, okres
Trutnov
IČO: 70988005
RED‐IZO: 650063872
IZO: ZŠ: 102578044, MŠ: 107588064
Základní škola a Mateřská škola Hajnice, okres
Trutnov
IČO: 70988005
RED‐IZO: 650063872
IZO: ZŠ: 102578044, MŠ: 107588064
Základní škola a Mateřská škola Hajnice, okres
Trutnov
IČO: 70988005
RED‐IZO: 650063872
IZO: ZŠ: 102578044, MŠ: 107588064
Základní škola a Mateřská škola Hajnice, okres
Trutnov
IČO: 70988005
RED‐IZO: 650063872
IZO: ZŠ: 102578044, MŠ: 107588064
Základní škola a Mateřská škola Hajnice, okres
Trutnov
IČO: 70988005
RED‐IZO: 650063872
IZO: ZŠ: 102578044, MŠ: 107588064
Základní škola a Mateřská škola Hajnice, okres
Trutnov
IČO: 70988005
RED‐IZO: 650063872
IZO: ZŠ: 102578044, MŠ: 107588064
Mateřská škola, Libňatov
IČO: 75017652
RED‐IZO: 600101550
IZO: 107588552
Mateřská škola Rtyně v Podkrkonoší
IČO: 75015528
RED‐IZO: 600101380
IZO: 107588277

Rozvod vody pro kuchyň pracoviště B. Němcové 373

Celková rekonstrukce vodovodního systému kuchyně

200 000,‐ Kč

2018

1.1

záměr

neprojednáno

střední

Pracovní dílny na pracovišti B. Němcové 373

Vybaveí prostoru dílny pro práci s přírodním materiále,
případně zakoupení keramické pece.

120 000,‐ Kč

2018

1.1

záměr

neprojednáno

střední

Zateplení budovy a výměna oken ‐ spodní budova a ZŠ č.p.68

Snížení energetické náročnosti

2 500 000,00 Kč

2019

1.3

záměr

neprojednáno

vysoká

Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ

Proměna zahrady

1 500 000,00 Kč

červen‐srpen 2017

1.2

územní rozhodnutí

souhlas

vysoká

půdní vestavba v budově školy

nový prostor pro školní družinu, odborná učebna, soc.zař.

1500000,‐

2019

1.1

žádný

obeznámen

střední

úprava zahrady ZŠ

srovnání terénu, herní prvky, nový plot

200000,‐

2017

1.2

žádný

obeznámen

střední

venkovní třída

dětské dřevěné sety, tabule, sluneční clona

300000,‐

2017‐2018

1.2

žádný

obeznámen

vysoká

rekonstrukce tělocvičny

výměna parket, mříže na okna, kryty na topení, osvětlení

250000,‐

červen‐září 2017

1.1, 2.5

žádný

obeznámen

vysoká

půdní vestavba v budově mateřské školy

byt pro učitele

2500000,‐

2019‐2020

1.1

žádný

obeznámen

nízká

rekonstrukce střechy mateřské školy

výměna krytiny

350000,‐

2017

1.1

žádný

obeznámen

vysoká

dopravní hřiště ‐ v objektu mateřské školy

asfaltový povrch, dopravní značení a značky, dětská kola

150000,‐

2017

1.2, 2.5

žádný

obeznámen

vysoká

zateplení budovy mateřské školy

zateplení zbývající části ‐ 2 strany budovy

1000000,‐

2018 ‐2019

1.3

žádný

obeznámen

střední

plot ‐ mateřská škola

výměna plotu kolem celého objektu

100000,‐

2019

1.2

žádný

obeznámen

střední

Rozšíření a obnovení herních prvků na hřišti u MŠ

Nabídnout nové herní prvky, opravit stávající, částečná úprava
svažitého terénu

0,5 mil.

2018 ‐ 2019

1.2, 2.5

Záměr

Neprojednáno

nízká

Zateplení budovy

snížení energetických ztrát

1.200 .000,‐‐ Kč

2019‐2020

1.1

bez dokumentace

neprojednáno

střední

Mateřská škola Rtyně v Podkrkonoší
IČO: 75015528
RED‐IZO: 600101380
IZO: 107588277
Mateřská škola Rtyně v Podkrkonoší
IČO: 75015528
RED‐IZO: 600101380
IZO: 107588277
Mateřská škola Rtyně v Podkrkonoší
IČO: 75015528
RED‐IZO: 600101380
IZO: 107588277
Mateřská škola Rtyně v Podkrkonoší
IČO: 75015528
RED‐IZO: 600101380
IZO: 107588277
Základní škola a Mateřská škola, Radvanice, okres
Trutnov
IČO: 75017491
RED‐IZO: 650060831
IZO: ZŠ: 102578672, MŠ: 107588269
Základní škola a Mateřská škola, Radvanice, okres
Trutnov
IČO: 75017491
RED‐IZO: 650060831
IZO: ZŠ: 102578672, MŠ: 107588269
Mateřská škola Úpice
IČO: 75016150
RED‐IZO: 668001046
IZO: 107588536
Mateřská škola Úpice
IČO: 75016150
RED‐IZO: 668001046
IZO: 107588536
Mateřská škola Úpice
IČO: 75016150
RED‐IZO: 668001046
IZO: 107588536
Mateřská škola Úpice
IČO: 75016150
RED‐IZO: 668001046
IZO: 107588536
Základní škola Bratří Čapků, Úpice
IČO: 47463996
RED‐IZO: 600101941
IZO: 047463996
Základní škola Bratří Čapků, Úpice
IČO: 47463996
RED‐IZO: 600101941
IZO: 047463996
Základní škola Bratří Čapků, Úpice
IČO: 47463996
RED‐IZO: 600101941
IZO: 047463996
Základní škola Bratří Čapků, Úpice
IČO: 47463996
RED‐IZO: 600101941
IZO: 047463996
Základní škola R. Frimla, Trutnov
IČO: 64201139
RED‐IZO: 600101932
IZO: 047463848
Základní škola a Mateřská škola Batňovice, okres
Trutnov
IČO: 75015536
RED‐IZO: 650056922
IZO: ZŠ: 102566950, MŠ: 107587858

s částečnou dokumentací z
minulých období

projednáváno v dřívějších
obdobích

střední

1.2, 2.5

bez dokumentace

obeznámen, zatím neodsouhlasil

střední

2018

1.2, 2.5

bez dokumentace

obeznámen, zatím neodsouhlasil

střední

1.500.000,‐‐ Kč

2019‐2020

1.1

bez dokumentace

neprojednáno

střední

2 000 000,00 Kč

2017‐2018

1.1

záměr

projednáno, předběžný souhlas

vysoká

3 000,00 Kč

2018‐2020

1.1

záměr

neprojednáno

střední

celková revitalizace kuchyně ‐ využití moderních technologií pro
kvalitní přípravu jídel

3 405 000,00 Kč

dle financí

1.1

dokumentace

souhlas

vysoká

revitalizace školní kuchyně MŠ Na Veselce

celková revitalizace kuchyně ‐ využití moderních technologií pro
kvalitní přípravu jídel

5 500 000,00 Kč

dle financí

1.1

dokumentace

souhlas

vysoká

rekontrukce sociálního zařízení pro děti

rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Na Veselce spočívá v
kompletní výměně zařizovacích předmětů, obkladů a dlažeb, el.,
vodovodních a kanalizačních rozvodů

2 000 000,00 Kč

01/2017 ‐ 2020

1.1

záměr

neprojednáno

vysoká

revitalizace školní zahrady MŠ Jaromír

výměna starých herních prvků za nové, rozšíření a přidání
nových herních prvků a také vytvoření nové naučné a poznávací
části zahrady.

2 000 000,00 Kč

6.10.2018

1.2, 2.5

dokumentace

obeznámen

střední

Rekonstrukce tělocvičny

výměna oken, zateplení, nová fasáda

cca 12 ‐ 15 mil.

květen ‐ říjen 2017

1.1, 2.5

připravuje se projekt

souhlas

vysoká

rekonstrukce přístavby školy

výměna oken, zateplení a nová fasáda

cca 1,5 mil

červenec ‐ srpen 2017

1.1, 1.3

připravuje se projekt

souhlas

vysoká

rekonstrukce budovy 2.stupně školy

výměna oken, nová fasáda

cca 4 mil

červenec ‐ srpen 2018

1.1, 1.3

žádný

obeznámen, zatím neodsouhlasil

vysoká

školní dětské hřiště

výstavba menšího hřiště pro školní družinu na pozemku školy

cca 0,5 mil

červenec ‐ srpen 2018

1.2, 2.5

žádný

neprojednáno

střední

OP životní prostředí

Energetické úspory, zateplení budovy

2017‐2020

1.,3

v přípravě

obeznámen

vysoká

Chodby školy

Výměna linolea na chodbách školy, v šatně žáků

2017

1.1

záměr

obeznámen

vysoká

Bezbariérové stavební úpravy

dostupnost pro děti se zdravotním postižením

Vybavení zahrady, hřiště

vytvoření podnětného prostředí pro pohybové a
environmentální aktivity

Vybavení dopravního hřiště

rozšíření materiálního zabezpečení, vybavení ‐ podpora
pohyhových aktivit dětí, bezpečnosti

Rekonstrukce kuchyně

modernizace vnitřního vybavení kuchyně, zlepšení pracovních
podmínek, nové trendy vaření

Zateplení budovy školní jídelny a družiny

Zateplení a výměna oken a dveří jedné budovy (ŠJ + ŠD)

Zateplení budovy tělocvičny

zateplení fasády a výměna oken na tělocvičně

revitalizace školní kuchyně MŠ Jaromír

700.000,‐‐ Kč

2019‐2020

4.1

2.200.000,‐‐ Kč

2019‐2020

100.000,‐‐ Kč

?

70 000,00 Kč

Základní škola a Mateřská škola Batňovice, okres
Trutnov
IČO: 75015536
RED‐IZO: 650056922
IZO: ZŠ: 102566950, MŠ: 107587858
Základní škola a Mateřská škola Batňovice, okres
Trutnov
IČO: 75015536
RED‐IZO: 650056922
IZO: ZŠ: 102566950, MŠ: 107587858
Základní škola a Mateřská škola Batňovice, okres
Trutnov
IČO: 75015536
RED‐IZO: 650056922
IZO: ZŠ: 102566950, MŠ: 107587858
Základní škola a Mateřská škola Batňovice, okres
Trutnov
IČO: 75015536
RED‐IZO: 650056922
IZO: ZŠ: 102566950, MŠ: 107587858
Základní škola a Mateřská škola Batňovice, okres
Trutnov
IČO: 75015536
RED‐IZO: 650056922
IZO: ZŠ: 102566950, MŠ: 107587858

Podhlahy ve třídách ZŠ

Výměna parket ve třídách ZŠ

150 000,00 Kč

2017

1.1

záměr

obeznámen

vysoká

Osvětlení ve třídách ZŠ a MŠ

Zlepšení osvětlení ve třídách, osvětlení tabule 5. tř.

100 000,00 Kč

2016

1.1

záměr

obeznámen

vysoká

Herna v MŠ

Vybudování částečného patra ve třídě ‐ rozšíření prostoru herny
MŠ

50 000,00 Kč

2018

1.1

záměr

obeznámen

vysoká

Ložnice MŠ

Vybudování nové ložnice pro děti v MŠ ze třídy, která bude
umístěna do podkroví

200 000,00 Kč

2018/2020

1.1

záměr

obeznámen

vysoká

Zahrada

Úprava zahrady před školou, vybudování dětských koutků,
laviček, prolézaček z přírodních materiálů, osázení dřevinami

150 000,00 Kč

2016/2018

1.2, 2.5

záměr

obeznámen

střední

Rekonstrukce fasády zadní části školní budovy

Zabránit opadávání stávající omítky a zabezpečit žáky a
zaměstnance školy i návštěvníky přilehlého relaxačního areálu
před nebezpečím reálné možnosti úrazu

5.000.000,‐ Kč

06 ‐ 08/2017

1.1

od roku 1995 každoročně
požadována na zřizovateli,
souhlas, realizace odkládána
ten již několikrát provedl
kalkulaci akce, vždy odročena

Učebna v přírodě

Využití prostoru nad chodbou k tělocvičně se vstupem v
meipatře mezi prvním a druhým patrem k výuce ve venkovní
učebně

1.000.000,‐ Kč

07 ‐ 08/2018

1.2

kladný posudek statika

ví o tomto záměru z koncepce
školy

střední

Základní škola Úpice‐Lány
IČO: 70883548
RED‐IZO: 600102386
IZO: 102578923

Školní šatny

Z důvodu nízké kapacity a nevyhovujících prostor stávajících
školních šaten rozšířit prostor pro další školní šatny v bývalé
kotelně

2.000.000,‐ Kč

06 ‐ 08/2017

1.1

ohledání inkriminovaného
místa panem místostarostou
a referentem majetkového
odboru Městského úřadu v
Úpici s nezamítavým
stanoviskem

ohledání inkriminovaného místa
panem místostarostou a
referentem majetkového odboru
Městského úřadu v Úpici s
nezamítavým stanoviskem

vysoká

Základní škola Úpice‐Lány
IČO: 70883548
RED‐IZO: 600102386
IZO: 102578923

Víceúčelové hřiště a rekonstrukce běžeckého oválu

Jedná se o jediný "solidní" areál v okrsku, konají se zde okrsková
finále atletických soutěží; prostor stávajícího volejbalového
hřiště si žádá vytvoření univerzálního hřiště pro více sportů;
areál využíván i veřejností

12.000.000 Kč

zažádáno MŠMT, je možné, že
projekt bude realizován 09 ‐
12/2016; v případě, že od dotace
MŠMT ustoupí, pak 06 ‐ 11/2017

1.2, 2.5

projektová dokumentace

souhlas

vysoká

Zateplení pláště budovy a střechy ‐ pracoviště Gorkého

Snížení energetické náročnosti budovy (vytápěna tepelným
čerpadlem)

2 500 000,00 Kč

duben ‐ listopad 2017

1.3

bez projektu

obeznámen, zatím neodsouhlasil

vysoká

Oprava a zateplení střechy pavilonu B,C,D ‐ pracoviště Úpská

Zamezení protékání střechou, snížení energetické náročnosti
budovy

1 200 000,00 Kč

březen ‐ listopad 2018

1.1, 1.3

hotový projekt

obeznámen, zatím neodsouhlasil

vysoká

Zateplení pláště budovy ‐ pracoviště Úpská

Snížení energetické náročnosti budovy, požární pásy,
oplechování parapetů, oprava chodníčků, rekonstrukce schodišť

9 000 000,00 Kč

březen ‐ listopad 2018

1.3

bez projektu

obeznámen, zatím neodsouhlasil

vysoká

Rekonstrukce vstupního koridoru pracoviště Komenského

Bourání, výměna potrubí, stavba nového koridoru

900 000,00 Kč

duben ‐ listopad 2017

1.1

hotový projekt

obeznámen, zatím neodsouhlasil

vysoká

Zateplení pláště budovy ‐ pracoviště Komenského

Snížení energetické náročnosti budovy.

1 700 000,00 Kč

duben ‐ listopad 2017

1.3

bez projektu

neprojednáno

vysoká

Zateplení pláště budovy ‐ pracoviště Žižkova

Snížení energetické náročnosti budovy.

1 700 000,00 Kč

březen ‐ listopad 2019

1.3

bez projektu

neprojednáno

střední

Základní škola Úpice‐Lány
IČO: 70883548
RED‐IZO: 600102386
IZO: 102578923
Základní škola Úpice‐Lány
IČO: 70883548
RED‐IZO: 600102386
IZO: 102578923

Mateřská škola, Trutnov
IČO: 75009617
RED‐IZO: 668000694
IZO: 107589044
Mateřská škola, Trutnov
IČO: 75009617
RED‐IZO: 668000694
IZO: 107589044
Mateřská škola, Trutnov
IČO: 75009617
RED‐IZO: 668000694
IZO: 107589044
Mateřská škola, Trutnov
IČO: 75009617
RED‐IZO: 668000694
IZO: 107589044
Mateřská škola, Trutnov
IČO: 75009617
RED‐IZO: 668000694
IZO: 107589044
Mateřská škola, Trutnov
IČO: 75009617
RED‐IZO: 668000694
IZO: 107589044

vysoká

Mateřská škola, Trutnov
IČO: 75009617
RED‐IZO: 668000694
IZO: 107589044
Mateřská škola, Trutnov
IČO: 75009617
RED‐IZO: 668000694
IZO: 107589044
Mateřská škola, Trutnov
IČO: 75009617
RED‐IZO: 668000694
IZO: 107589044
Mateřská škola, Trutnov
IČO: 75009617
RED‐IZO: 668000694
IZO: 107589044
Mateřská škola, Trutnov
IČO: 75009617
RED‐IZO: 668000694
IZO: 107589044
Mateřská škola, Trutnov
IČO: 75009617
RED‐IZO: 668000694
IZO: 107589044
Základní škola a mateřská škola Mladé Buky
IČO: 60152885
RED‐IZO:600102009
IZO: ZŠ: 060152885, MŠ: 107588218
Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v
Podkrkonoší, okres Trutnov
IČO: 49290576
RED‐IZO: 600101983
IZO: ZŠ: 049290576, ZUŠ: 117900664
Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v
Podkrkonoší, okres Trutnov
IČO: 49290576
RED‐IZO: 600101983
IZO: ZŠ: 049290576, ZUŠ: 117900664
Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v
Podkrkonoší, okres Trutnov
IČO: 49290576
RED‐IZO: 600101983
IZO: ZŠ: 049290576, ZUŠ: 117900664
Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v
Podkrkonoší, okres Trutnov
IČO: 49290576
RED‐IZO: 600101983
IZO: ZŠ: 049290576, ZUŠ: 117900664

bez projektu

obeznámen, zatím neodsouhlasil

střední

hotový projekt

obeznámen, zatím neodsouhlasil

střední

1.3

bez projektu

obeznámen, zatím neodsouhlasil

střední

červen ‐ srpen 2020

1.2, 2.5

bez projektu

neprojednáno

střední

1 500 000,00 Kč

červen ‐ srpen 2019

1.2, 2.5

bez projektu

neprojednáno

střední

1 000 000,00 Kč

červen ‐ srpen 2019

1.2, 2.5

bez projektu

neprojednáno

nízká

1,5 mil. Kč

10‐16/05‐17

1.2, 2.5

Projektová dokumentace
hotova

souhlas zřizovatele

vysoká

umožnění kvalitnějšího přístupu žákům školy (zvláště
handicapovaným)

800 000,00 Kč

zahájení 2017

1.1, 4.1

záměr

obeznámen

vysoká

Umělý povrch sportovního hřiště

odstranění prašného prostředí

900 000,00 Kč

2017

1.2, 2.5

záměr

obeznámen

vysoká

Herní a cvičební prvky v areálu školy

využití cvičebních prvků zvláště pro žáky s SVP

300 000,00 Kč

2017

1.2, 2.5

záměr

obeznámen

vysoká

Vytvoření čtenářského koutku ‐ seací vaky, regály

posílení čtenářské gramotnosti

100 000,00 Kč

2017

1.1, 2.2

záměr

obeznámen

vysoká

Základní škola Malé Svatoňovice
IČO: 49290649
RED‐IZO: 600101991
IZO: 049290649

Revitalizace kotelny ‐ 1. stupeň

Cíl: Snížit energetickou náročnost vytápění budovy. Aktivita:
nahradit stávající dosluhující kotle na zemní plyn kotli s nižší
energetickou náročností. Výstup: rekonstruovaná kotelna s
novými kotli, nižší náklady na vytápění.

Odhad: 500 000,‐ Kč

6/2017 ‐ 9/2017

1.3

záměr

souhlas

vysoká

Základní škola Malé Svatoňovice
IČO: 49290649
RED‐IZO: 600101991
IZO: 049290649

Revitalizace kotelny ‐ 2. stupeň

Cíl: Snížit energetickou náročnost vytápění budovy. Aktivita:
nahradit stávající dosluhující kotle na zemní plyn kotli s nižší
energetickou náročností. Výstup: rekonstruovaná kotelna s
novými kotli, nižší náklady na vytápění.

Odhad: 500 000,‐ Kč

6/2018 ‐ 9/2018

1.3

záměr

souhlas

vysoká

Výměna osvětlení v budově 1. stupně

Cíl: Snížit spotřebu elektrického osvětlení, zlepšit hygienické
podmínky ve třídách Aktivity: výměna osvětlovacích těles ve
třídách, kabinetech a v tělocvičně. Výstupy: nižší spotřeba
energie, lepší osvětlení ve třídách., kabinetě a v tělocvičně.

Odhad: 150 000,‐ Kč

7/2017 ‐ 8/2017

1.3

záměr

souhlas

vysoká

Zateplení budovy 1. stupně

Cíl: snžit energetické náklady na vytápění budovy 1. stupně
Aktivity: výměna oken, zateplení budovy dle projektu Výstupy:
snížení nákladů na vytápění budovy

Odhad (podle projektu na 2.
budovu): 7 000 000,‐

9/2018 ‐ 9/2020

1.3

záměr

souhlas

střední

Základní škola Malé Svatoňovice
IČO: 49290649
RED‐IZO: 600101991
IZO: 049290649
Základní škola Malé Svatoňovice
IČO: 49290649
RED‐IZO: 600101991
IZO: 049290649

Výměna oken pracoviště V Domcích

Snížení energetické náročnosti budovy.

400 000,00 Kč

březen ‐ listopad 2018

1.3

Oprava a zateplení střechy ‐ pracoviště V Domcích

Zamezení zatékání vody, snížení energetické náročnosti budovy.

1 200 000,00 Kč

březen ‐ listopad 2018

1.1, 1.3

Zateplení pláště budovy ‐ pracoviště V Domcích

Snížení energetické náročnosti budovy.

1 000 000,00 Kč

březen ‐ listopad 2018

Rekonstrukce zahrady pracoviště Žižkova

Proměna zahrady, zajištění lepší bezpečnosti dětí při pobytu na
zahradě

1 500 000,00 Kč

Rekonstrukce zahrady pracoviště Komenského

Proměna zahrady, zajištění lepší bezpečnosti dětí při pobytu na
zahradě

Rekonstrukce zahrady pracoviště Benešova

Proměna zahrady, zajištění lepší bezpečnosti dětí při pobytu na
zahradě

Rekonstrukce dětského hřiště v MŠ

Modernizace a bezpečný pohyb dětí na školním pozemku MŠ.

Úprava příjezdové komunikace v areálu školy

Základní škola Komenského, Trutnov
IČO: 64201180
RED‐IZO: 600101916
IZO: 047463724
Základní škola a Mateřská škola pplk. Jaromíra
Brože, Chvaleč, okres Trutnov
IČO: 75016168
RED‐IZO: 600102165
IZO: MŠ: 150009453, ZŠ: 102578095
Základní škola a Mateřská škola pplk. Jaromíra
Brože, Chvaleč, okres Trutnov
IČO: 75016168
RED‐IZO: 600102165
IZO: MŠ: 150009453, ZŠ: 102578095
Základní škola a Mateřská škola pplk. Jaromíra
Brože, Chvaleč, okres Trutnov
IČO: 75016168
RED‐IZO: 600102165
IZO: MŠ: 150009453, ZŠ: 102578095
Základní škola a Mateřská škola pplk. Jaromíra
Brože, Chvaleč, okres Trutnov
IČO: 75016168
RED‐IZO: 600102165
IZO: MŠ: 150009453, ZŠ: 102578095
Základní škola a Mateřská škola pplk. Jaromíra
Brože, Chvaleč, okres Trutnov
IČO: 75016168
RED‐IZO: 600102165
IZO: MŠ: 150009453, ZŠ: 102578095
Základní škola a Mateřská škola pplk. Jaromíra
Brože, Chvaleč, okres Trutnov
IČO: 75016168
RED‐IZO: 600102165
IZO: MŠ: 150009453, ZŠ: 102578095
Základní škola a Mateřská škola pplk. Jaromíra
Brože, Chvaleč, okres Trutnov
IČO: 75016168
RED‐IZO: 600102165
IZO: MŠ: 150009453, ZŠ: 102578095
Základní škola a Mateřská škola pplk. Jaromíra
Brože, Chvaleč, okres Trutnov
IČO: 75016168
RED‐IZO: 600102165
IZO: MŠ: 150009453, ZŠ: 102578095
Základní škola Mraveniště
IČO: 4762126
RED‐IZO: 691008949
IZO: 181076098
Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov
IČO: 70988013
RED‐IZO: 650041453
IZO: ZŠ: 102578371, MŠ: 107588994
Základní škola a Mateřská škola, Chotěvice
IČO: 75018209
RED‐IZO: 650063651
IZO: ZŠ: 102578079, MŠ: 107587912
Základní škola a Mateřská škola, Chotěvice
IČO: 75018209
RED‐IZO: 650063651
IZO: ZŠ: 102578079, MŠ: 107587912

Zateplení tělocvičen

Rekonstrukcí pláště a střechy obou tělocvičen by mělo být
dosaženo klimatického komfortu v zimních měsících, kdy
teplota v tělocvičnách klesá pod hygienické limity. Jedná
se o 2 tělocvičny ‐ univerzální (plocha 249,3 m2) a
gymnastická (plocha 213,3 m2). Stávající soustava oken by
mohla být zachována. Jde hlavně o zateplení stěn a stropu.

rekonstrukce sociálního zařízení v zš

celková rekonstrukce nevyhovujících prostor

výměna topných těles v ZŠ

výměna dosluhujících těles

hřiště při zš

herní prvky, terénní úpravy, běžecká dráha

oprava podlah v zš

výměna linoleí

protipožární dveře v zš i mš

vybavení dveřmi dle předpisů

výměna oplocení zahrady mš

výměna pletiva

nátěr střechy na zš

nátěr

výměna topného media v mš

výměna nevyhovujícího kotle

Rekonstrukce fasády

obnova fasády do původní historické podoby,

Zabezpečení budov Základní školy a Mateřské školy, Pilníkov

Cílem projektu je zvýšit zabezpeční do tří budov ZŠ a MŠ pilníkov.
Omezit nekontrolovaný pohyb osob po všech budovách.
Důvodem je zajištění minimálního standardu bezpečnosti dle
pokynů MŠMT. Realizací základního zabezpečení(instalace
kamer,videotelefonů se zvonky) zvýší a zajistí školy svým žákům
bezpečnost neboť znemožní nekontrolovaný vstup do školy
neznámým osobám.

Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ

Kancelář a zázemí pro učitelky MŠ

07 ‐ 08 / 2018

1.3

záměr ‐ stavební povolení
bude zajištěno, projektový
záměr včetně
neprojednáno
architektonické studie
zajištěny

střední

600 000,00 Kč

7.8.2017

1.1

záměr

souhlas

vysoká

150 000,00 Kč

2018

1.1, 1.3

žádný

obeznámen

střední

1 500 000,00 Kč

2018

1.2, 2.5

záměr

souhlas

vysoká

100 000,00 Kč

2019

1.1

žádný

obeznámen

střední

50 000,00 Kč

2017

1.1

záměr

souhlas

vysoká

150 000,00 Kč

2019

1.2

žádný

obeznámen

nízká

70 000,00 Kč

2017

1.1

záměr

souhlas

vysoká

200 000,00 Kč

2019

1.1, 1.3

žádný

obeznámen

střední

2018 ‐ 2028

1.1

záměr

souhlas

nízká

200 000,‐

2017

1.1

vypracovaný projekt, jednou
již podáno k MŠMT v roce
souhlas
2015, dotace nezískána

vysoká

Zlepšení hygienických podmínek provozu MŠ

1000000,‐Kč

VI.17

1.1

projektová dokumentace

souhlas

vysoká

Využití půdních prostor pro zlepšení pracovních podmínek

2000000,‐Kč

2017‐2018

1.1

projektová dokumentace

souhlas

střední

1,5 mil. Kč ‐ zateplení obou
tělocvičen, 150 tis. Kč projektová
dokumentace a posudek
energetické náročnosti budovy

300 000,00 Kč

Základní škola a Mateřská škola, Horní Maršov
IČO: 49290266
RED‐IZO: 600101975
IZO: ZŠ: 049290266, MŠ: 107588081

Výstavba venkovního areálu pro výuku TV a zájmovou činnost
ZŠ a MŠ Horní Maršov

Základní škola Náchodská, Trutnov 3, Náchodská 18
IČ: 64201171
Venkovní víceúčelové hřiště
RED‐IZO: 600102378
IZO‐ZŠ: 102578869

Cílem projektu je vybudování sportovního hřiště v areálu školy
(umělá plocha pro fotbal, basketbal, volejbal, běžecká dráha, in‐
line dráha). Prostranství pro areál se nachází u budovy ZŠ a MŠ.
Byl by využíván během hodin tělěsné výchovy a sportovní
výchovy, pro zájmovou činnost školy ‐ sportovní kroužek,
florbalový kroužek. Prioritou je dostupnost areálu pro žáky a
podpora rozvoje tělesné zdatnosti dětí od útlého věku. Areál by
mohla využívat i širší veřejnost v odpoledních hodinách.

Víceúčelové venkovní hřiště pro účely ZŠ i zdejší veřejnosti

10 mil.

2 800 000,00 Kč

5/17 ‐ 5/18

1.2, 2.5

záměr, stavební povolení

souhlas

vysoká

2017

1.2, 2.5

studie

projednáno

vysoká

Soulad s cílem MAP

Školy a školská zařízení ‐ tzv. měkké investiční záměry
přesný název školy
IČO
RED‐IZO
IZO

MĚKKÉ PRIORITY ‐ ostatní projektové záměry
Stručný popis

Očekávané celkové náklady

Očekávaný termín realizace

Hlavní cíl projektu, aktivity a požadované výstupy

Rozpočtové náklady, případně odhad

př. 06 ‐ 12/ 2017

Název projektu ( projektového záměru

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami
učení, Trutnov
IČO: 70886598
RED‐IZO: 600102572
IZO: 108026485

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami
učení, Trutnov
IČO: 70886598
RED‐IZO: 600102572
IZO: 108026485
Základní škola V Domcích, Trutnov
IČO: 64201121
RED‐IZO: 600102432
IZO: 102718881
Základní škola V Domcích, Trutnov
IČO: 64201121
RED‐IZO: 600102432
IZO: 102718881
Základní škola V Domcích, Trutnov
IČO: 64201121
RED‐IZO: 600102432
IZO: 102718881
Základní škola V Domcích, Trutnov
IČO: 64201121
RED‐IZO: 600102432
IZO: 102718881

Stupeň připravenosti

Stanovisko zřizovatele

Prioritizace

* souhlas
* záměr
* obeznámen, zatím neodsouhlasil
* studie (proveditelnosti, …)
* neprojednáno
* dokumentace (pro st. povolení,
* jiné ‐ popište
pro provedení stavby, …
* jiný ‐ popište

* vysoká
* střední
* nízká

Zvyšování kvalifikace žáků v udržitelném rozvoji

Projekt má za cíl zkvalitnit a rozšířit výuku v oblasti
environmentálního vzdělávání propojením environmentální
výchovy do modulové výuky, především v předmětech fyzika,
chemie, přírodopis, přírodovědy, prvouka, pracovní vyučování,
výtvarná výchova, informatika, anglický jazyk a zeměpis. Žáci I. i
II. stupně získají klíčové kompetence pro celoživotnípodporu
udržitelného rozvoje. Realizací projektu dojde k vytvoření
inovace obsahu vzdělávání s vazbou na výuku v nově vybavené
laboratorní učebně, na nově revitalizovaném školním pozemku a
ve venkovní učebně, aby žáci mohli získané znalosti promítat
přímo do praxe. Rovněž budou pořádány exkurze a projektové
dny s environmentální tématikou.

CELKEM: 1 324 000 Kč: Revitalizace
školního pozemku, vznik naučné
stezky, pomůcky na inovaci
předmětů, počítačová učebna,
notebooky, dataprojektor,
vizualizér, exkurze žáků, mzdové
náklady, projektové dny, knihy,
učebnice

06/2017 ‐ 12/2018

2.3

záměr

neprojednáno

vysoká

Škola pro život z OP VVV

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, extrakurikulární
rozvojové aktivity ZŠ a spolupráce s rodiči žáků

420 000,00 Kč

01/2017 ‐ 12/2018

3.1, 3.2

záměr

neprojednáno

vysoká

Šablony pro ZŠ I

Podpora vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické
gramotnosti, kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním
neúspěchem, podpora společného vzdělávání

10/16 ‐ 6/18

2.2

v přípravě

obeznámen, zatím neodsouhlasil

vysoká

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu vzdělávání, zlepšen
kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčovývh komoetencích
(přírodovědná gramotnost, věda a ICT, jazykový gramotnost,
zájmové vzdělávání, DVPP, odborná příprava na budoucí
povolání, ikluze, spolupráce mezi školami a vzájemná spolupráce
pedagogů)

?

2017‐2020

3.1, 3.2, 5.4

v přípravě

obeznámen, zatím neodsouhlasil

střední

OP Česká republika ‐ Polská republika

spolupráce škol

?

2017‐2020

5.4

v přípravě

obeznámen, zatím neodsouhlasil

střední

Erasmus +

zahraniční spolupráce žáků a učitelů

?

2017‐2020

5.4

v přípravě

obeznámen, zatím neodsouhlasil

střední

1 245 000,00 Kč

Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského
Vlčice
IČO: 70998906
RED‐IZO: 600102238
IZO: MŠ: 107588587, ZŠ: 102578249
Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského
Vlčice
IČO: 70998906
RED‐IZO: 600102238
IZO: MŠ: 107588587, ZŠ: 102578249
Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského
Vlčice
IČO: 70998906
RED‐IZO: 600102238
IZO: MŠ: 107588587, ZŠ: 102578249
Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského
Vlčice
IČO: 70998906
RED‐IZO: 600102238
IZO: MŠ: 107588587, ZŠ: 102578249
Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského
Vlčice
IČO: 70998906
RED‐IZO: 600102238
IZO: MŠ: 107588587, ZŠ: 102578249
Mateřská škola, Malé Svatoňovice
IČO: 70985456
RED‐IZO: 668000830
IZO: 107588854
Mateřská škola, Malé Svatoňovice
IČO: 70985456
RED‐IZO: 668000830
IZO: 107588854
Mateřská škola, Malé Svatoňovice
IČO: 70985456
RED‐IZO: 668000830
IZO: 107588854
Mateřská škola, Malé Svatoňovice
IČO: 70985456
RED‐IZO: 668000830
IZO: 107588854
Mateřská škola, Malé Svatoňovice
IČO: 70985456
RED‐IZO: 668000830
IZO: 107588854
Dětský domov se školou, základní škola a školní
jídelna, Horní Maršov, Temný Důl 16
IČO: 60153628
RED‐IZO: 600029905
IZO: DD: 102501327, ZŠ: 110029593
Dětský domov se školou, základní škola a školní
jídelna, Horní Maršov, Temný Důl 16
IČO: 60153628
RED‐IZO: 600029905
IZO: DD: 102501327, ZŠ: 110029593
Dětský domov se školou, základní škola a školní
jídelna, Horní Maršov, Temný Důl 16
IČO: 60153628
RED‐IZO: 600029905
IZO: DD: 102501327, ZŠ: 110029593
Dětský domov se školou, základní škola a školní
jídelna, Horní Maršov, Temný Důl 16
IČO: 60153628
RED‐IZO: 600029905
IZO: DD: 102501327, ZŠ: 110029593

Rozvoj čtenářské pregramotnosti a gramotnosti

školení pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ

řádově tisíce?

03 – 06 2017

3.1

záměr

neprojednáno

vysoká

Inkluze

školení pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ

tisíce

01 – 03 2017

3.1

záměr

neprojednáno

vysoká

Rozvoj matematické pregramotnosti a gramotnosti

školení pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ

tisíce

09 – 12 2017

3.1

záměr

neprojednáno

vysoká

Mentoring

DVPP

tisíce

02 – 06 2017

3.1

záměr

neprojednáno

střední

Sdílení zkušeností pedagogů ZŠ a MŠ

výměna zkušeností

?

01 – 06 2018

3.1

záměr

neprojednáno

střední

nový dětský nábytek do obou tříd

estetické a podnětné prostředí

2017

1.1

záměr

neprojednáno

vysoká

nákup vzdělávacích programů, tiskárny, kopírky

vybavení výpočetní technikou pro pedagogické pracovníky

asi 50 000,‐ Kč

2017‐2018

3.2

záměr

neprojednáno

střední

nové didaktické pomůcky

nové podnětné pomůcky pro didaktické hry dětí

asi 20 000,. Kč

2017

1.1

záměr

neprojednáno

vysoká

vybavení školní jídelny

nákup nové myčky nádobí, nový elektrický sporák

asi 50 000,‐ Kč

2017

1.1

záměr

neprojednáno

střední

audiovizuální technika

nákup nové přehrávací věže, zvukové skřipce, berušky

asi 30 000,‐Kč

2017

1.1

záměr

neprojednáno

vysoká

DVPP v rozsahu 80hodin

po 1 pedagoga ‐ mentoring

33 760,00 Kč

říjen 2016 ‐ září 2018

3.1

podaná žádost

neprojednáno

vysoká

DVPP v rozsahu 56 hodin

pro 2 pedagogy ‐ cizí jazyk

47 264,00 Kč

říjen 2016 ‐ září 2018

3.1

podaná žádost

neprojednáno

vysoká

DVPP v rozsahu 16 hodin

pro 1 pedagoga ‐ matematická gramotnost

6 752,00 Kč

říjen 2016 ‐ září 2018

3.1

podaná žádost

neprojednáno

vysoká

Sdílení zkušeností pedagogů z jiných zařízení prostřednictvím
vzájemných návštěv

Návštěva zařízení s ústavní výchovou

135 872,00 Kč

říjen 2016 ‐ září 2018

5.4

podaná žádost

neprojednáno

vysoká

100 000,‐ kč

Dětský domov se školou, základní škola a školní
jídelna, Horní Maršov, Temný Důl 16
IČO: 60153628
RED‐IZO: 600029905
IZO: DD: 102501327, ZŠ: 110029593
Mateřská škola Žacléř
IČO: 70988030
RED‐IZO: 600101631
IZO: 107588668
Základní škola a Mateřská škola Janské Lázně
IČO: 75016851
RED‐IZO: 650061152
IZO: ZŠ: 102578117, MŠ: 107588820
Základní škola a Mateřská škola Hajnice, okres
Trutnov
IČO: 70988005
RED‐IZO: 650063872
IZO: ZŠ: 102578044, MŠ: 107588064
Mateřská škola, Libňatov
IČO: 75017652
RED‐IZO: 600101550
IZO: 107588552
Mateřská škola, Libňatov
IČO: 75017652
RED‐IZO: 600101550
IZO: 107588552
Mateřská škola, Libňatov
IČO: 75017652
RED‐IZO: 600101550
IZO: 107588552
Mateřská škola Rtyně v Podkrkonoší
IČO: 75015528
RED‐IZO: 600101380
IZO: 107588277
Mateřská škola Rtyně v Podkrkonoší
IČO: 75015528
RED‐IZO: 600101380
IZO: 107588277
Mateřská škola Rtyně v Podkrkonoší
IČO: 75015528
RED‐IZO: 600101380
IZO: 107588277
Mateřská škola Rtyně v Podkrkonoší
IČO: 75015528
RED‐IZO: 600101380
IZO: 107588277
Mateřská škola Rtyně v Podkrkonoší
IČO: 75015528
RED‐IZO: 600101380
IZO: 107588277
Mateřská škola Rtyně v Podkrkonoší
IČO: 75015528
RED‐IZO: 600101380
IZO: 107588277
Základní škola a Mateřská škola, Radvanice, okres
Trutnov
IČO: 75017491
RED‐IZO: 650060831
IZO: ZŠ: 102578672, MŠ: 107588269
Základní škola a Mateřská škola, Radvanice, okres
Trutnov
IČO: 75017491
RED‐IZO: 650060831
IZO: ZŠ: 102578672, MŠ: 107588269

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Podpora žáků ohrožené školním neúspěchem

Polytechnické vzdělávání pro obě pracoviště MŠ

Seznámit se s novými možnostmi polytechnické výchovy

Doučování žáků ZŠ s ohroženým školním neúspěchem

pomoc dětem ohroženým šk. neúspěchem

učíme interaktivně ‐ MŠ

interaktivní tabule, PC

Posílení bezpečnosti

bezpečnostní zámky u vchodu do budovy, dálkové otevírání
dveří

Dovybavení školní kuchyně

konvektomat, mikrovlnná trouba, robot, apod.

Obnova nábytku

výměna opotřebeného nábytku pro děti i personál, ve třídách,
jídelně, kanceláři, apod.

Podpora polytechníckého vzdělávání ‐ pořízení keramické pece

17 046,00 Kč

říjen 2016 ‐ září 2018

4.2

neprojednáno

vysoká

2017/2018

2.3

neprojednáno

střední

říjen 2016‐ červen 2017

4.2

záměr

neprojednáno

střední

2017

1.1

žádný

obeznámen

střední

100 tis. ‐ 200 tis.

2018 ‐ 2019

1.1

záměr

neprojednáno

střední

100 tis. ‐ 200 tis.

2018 ‐ 2019

1.1

záměr

neprojednáno

střední

300 tis.

2019

1.1

záměr

neprojednáno

střední

Rozšíření materiálního zabezpečení, vytvoření další aktivity pro
děti‐práce s keramickou hlínou

cca 40.000,‐‐ ‐ 60.000,‐‐ Kč

2017

1.1, 2.3

záměr

neprojednáno

střední

Podpora polytechníckého vzdělávání ‐ pořízení dílenských stolů

Rozšíření materiálního zabezpečení, vytvoření další aktivity pro
děti‐práce s nářadím

cca 20.000,‐‐ Kč

2017

1.1, 2.3

záměr

neprojednáno

střední

Rozvoj matematické pregramotnosti ‐ vzdělávání pedagogů
DVPP

Obohatit vzdělávání dětí v oblasti matematické gramotnosti‐
nové metody a formy práce, nákup didaktických pomůcek,
vzdělávání pedagogů DVPP v rozsahu 16 hod.

cca 20.000,‐‐ Kč

2017

3.1

účast na semináři dle nabídky projednáno s pracovníky

střední

Kurz logopedické prevence

Absolvování logopedického kurzu ‐ uplatnění získaných
vědomostí a dovedností při logopedické prevenci s dětmi
(prevence logopedických vad a problémů
komunikačníchchopností)

cca 10.000,‐‐ Kč

2017

3.1

účast na semináři dle nabídky projednáno s pracovníky

střední

Podpora polytechníckého vzdělávání ‐ pořízení pěstebních
truhlíků

Rozšíření materiálního zabezpečení, nákup zahradního nářadí a
náčiní, stromků, keřů, podporování samostatné práce dětí

cca 20.000,‐‐ Kč

2017‐2018

1.1, 2.3

záměr

obeznámen

střední

Podpora inkluzivního/společného vzdělávání

Školní asistent‐práce s dětmi se speciálními vzdělávacími
potřebami

140.000,‐‐ Kč

09/16‐08/17‐18

4.2

projednáno s příslušným
pracovníkem

obeznámen

střední

Spolupráce s partnerskou školou v Ostravě – Radvanicích

výměna zkušeností, poznání jiného regionu, kontakty mezi žáky i
učiteli

50000 ročně

od roku 2016

5.4

spolupráce zahájena, další
aktivity jsou v plánu

zatím je podporováno

vysoká

Spolupráce s partnerskou školou v Piechowicích (Polsko)

výměna zkušeností, kontakty a komunikace mezi žáky, poznání
cizí země, jazyka a kultury

30000 ročně

od roku 2014

5.4

průběžně probíhá od roku
2014, další aktivity jsou v
plánu

zatím je podporováno

vysoká

30 000,‐ Kč

30 000,00 Kč

250000,‐

podaná žádost

Základní škola a Mateřská škola, Radvanice, okres
Trutnov
IČO: 75017491
RED‐IZO: 650060831
IZO: ZŠ: 102578672, MŠ: 107588269
Mateřská škola Úpice
IČO: 75016150
RED‐IZO: 668001046
IZO: 107588536
Mateřská škola Úpice
IČO: 75016150
RED‐IZO: 668001046
IZO: 107588536
Mateřská škola Úpice
IČO: 75016150
RED‐IZO: 668001046
IZO: 107588536
Mateřská škola Úpice
IČO: 75016150
RED‐IZO: 668001046
IZO: 107588536
Základní škola Bratří Čapků, Úpice
IČO: 47463996
RED‐IZO: 600101941
IZO: 047463996
Základní škola Bratří Čapků, Úpice
IČO: 47463996
RED‐IZO: 600101941
IZO: 047463996
Základní škola R. Frimla, Trutnov
IČO: 64201139
RED‐IZO: 600101932
IZO: 047463848
Základní škola R. Frimla, Trutnov
IČO: 64201139
RED‐IZO: 600101932
IZO: 047463848
Základní škola R. Frimla, Trutnov
IČO: 64201139
RED‐IZO: 600101932
IZO: 047463848
Základní škola R. Frimla, Trutnov
IČO: 64201139
RED‐IZO: 600101932
IZO: 047463848
Základní škola a Mateřská škola Batňovice, okres
Trutnov
IČO: 75015536
RED‐IZO: 650056922
IZO: ZŠ: 102566950, MŠ: 107587858
Základní škola a Mateřská škola Batňovice, okres
Trutnov
IČO: 75015536
RED‐IZO: 650056922
IZO: ZŠ: 102566950, MŠ: 107587858
Základní škola a Mateřská škola Batňovice, okres
Trutnov
IČO: 75015536
RED‐IZO: 650056922
IZO: ZŠ: 102566950, MŠ: 107587858
Základní škola a Mateřská škola Batňovice, okres
Trutnov
IČO: 75015536
RED‐IZO: 650056922
IZO: ZŠ: 102566950, MŠ: 107587858

Obnova a doplnění počítačového vybavení

postupně obnovovat počítače v učebnách a kabinetech

500 000,00 Kč

2016 – 2018

1.1

záměr

neprojednáno

vysoká

vybavení výpočetní technikou /pro děti i pedagogy/

rozvoj počítačové gramotnosti dětí, vytvořit kvalitní podmínky
pedagogům pro jejich práci ‐ cca 9ks notebook, 20ks tablet, 6 ks
tiskárna, software, rozšíření internetového připojení do všech
tříd

350 000,00 Kč

2017 ‐ 2020

1.1, 3.2

záměr

neprojednáno

střední

vybavení tříd nábytkem určeným pro děti předškolního věku

vybavit esteticky a funkčně prostředí tříd pro dětské potřeby,
vytvoření center aktivit ‐ rozvíjet klíčové kompetence dětí nejen
výchovou, ale i prostředím, podporovat jejich individuální rozvoj

1 500 000,00 Kč

06/2017 ‐ 08/2020

1.1

záměr

obeznámen, zatím neodsouhlasil

vysoká

2017 ‐ 2018

1.1, 2.1

záměr

neprojednáno

střední

2017 ‐ 2018

1.1, 4.2

neprojednáno

střední

inovace pomůcek v MŠ

rozvíjet počítačovou gramotnost, myšlení dětí formou
didaktických her, koncentrace formou výukových aktivit, rozvoji
schopností a celkové připravenosti pro nástup do první třídy
Nákup didaktických a kompenzačních pomůcek nejen pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami /s potřebou podpůrných
opatření/

učíme interaktivně

vybavit učebny interaktivními dataprojektory

500 000,00 Kč

červenec ‐ srpen 2018

1.1

žádný

neprojednáno

střední

počítač ‐ pokrok ve výuce

nákup nových počítačů do učeben informatiky

600 000,00 Kč

červenec ‐srpen 2017

1.1

žádný

neprojednáno

vysoká

Šablony pro ZŠ I

Podpora inkluzivního vzdělávání, spolupráce učitelů, profesní
rozvoj pedagogů, zařazení dětí se SVP

10/16 ‐ 6/18

3.1, 5.4

v přípravě

obeznámen, zatím neodsouhlasil

vysoká

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu vzdělávání, zlepšen
kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčovývh komoetencích
(přírodovědná gramotnost, věda a ICT, jazykový gramotnost,
zájmové vzdělávání, DVPP, odborná příprava na budoucí
povolání, ikluze, spolupráce mezi školami a vzájemná spolupráce
pedagogů)

?

2017‐2020

2.2, 3.1, 5.4

v přípravě

neprojednáno

střední

OP Česká republika ‐ Polská republika

spolupráce škol

?

2017‐2020

5.4

v přípravě

neprojednáno

střední

Erasmus +

zahraniční spolupráce žáků a učitelů

?

2017‐2020

5.4

v přípravě

neprojednáno

střední

Lavice v ZŠ

Výměna lavic a židlí pro žáky 4. a 5. ročníku ‐ nastavitelný
nábytek

70 000,00 Kč

2016/2018

1.1

záměr

obeznámen

vysoká

Nábytek ve třídě ZŠ

Výměna skříní a poliček pro žáky 4. ‐ 5. ročníku

50 000,00 Kč

2016/2018

1.1

záměr

obeznámen

střední

Tabule

Výměna tabule a doplnění interaktivní tabule v 1. ročníku

100 000,00 Kč

2018/2020

1.1

záměr

obeznámen

střední

Počítačová učebna ZŠ

Výměna zastaralé PC techniky

100 000,00 Kč

2016/2018

1.1

záměr

obeznámen

vysoká

nákup a instalace interaktivních tabulí /4 ks/, programy

400 000,00 Kč

200 000

1.100.000

záměr

Základní škola a Mateřská škola Batňovice, okres
Trutnov
IČO: 75015536
RED‐IZO: 650056922
IZO: ZŠ: 102566950, MŠ: 107587858
Základní škola a Mateřská škola Batňovice, okres
Trutnov
IČO: 75015536
RED‐IZO: 650056922
IZO: ZŠ: 102566950, MŠ: 107587858
Základní škola a Mateřská škola Batňovice, okres
Trutnov
IČO: 75015536
RED‐IZO: 650056922
IZO: ZŠ: 102566950, MŠ: 107587858
Základní škola a Mateřská škola Batňovice, okres
Trutnov
IČO: 75015536
RED‐IZO: 650056922
IZO: ZŠ: 102566950, MŠ: 107587858
Základní škola Úpice‐Lány
IČO: 70883548
RED‐IZO: 600102386
IZO: 102578923
Základní škola Úpice‐Lány
IČO: 70883548
RED‐IZO: 600102386
IZO: 102578923
Mateřská škola, Trutnov
IČO: 75009617
RED‐IZO: 668000694
IZO: 107589044
Mateřská škola, Trutnov
IČO: 75009617
RED‐IZO: 668000694
IZO: 107589044
Mateřská škola, Trutnov
IČO: 75009617
RED‐IZO: 668000694
IZO: 107589044
Mateřská škola, Trutnov
IČO: 75009617
RED‐IZO: 668000694
IZO: 107589044
Mateřská škola, Trutnov
IČO: 75009617
RED‐IZO: 668000694
IZO: 107589044

Didaktické pomůcky ZŠ a MŠ

Rozšíření didaktických pomůcek v ZŠ a MŠ

80 000,00 Kč

2016/2018

1.1

záměr

obeznámen

vysoká

PC technika MŠ

Nákup PC do MŠ

20 000,00 Kč

2016/2018

1.1

záměr

obeznámen

vysoká

Nábytek ve třídě MŠ

Výměna skříní a poliček, nové stolečky a židličky v herně

50 000,00 Kč

2016/2018

1.1

záměr

obeznámen

vysoká

Nábytek ve ŠD

Výměna skříní a poliček

50 000,00 Kč

2018/2020

1.1

záměr

obeznámen

střední

Učebna hudební výchovy

Vybavení učebny (zároveň 3. oddělení školní družiny), aby se
stala zároveň specializovanou učebnou hudební výchovy se
stálým vybavením hudebních nástrojů

300.000,‐ Kč

06/2017

1.1

Vždy připraven

Když nebude muset doplácet, bude
vysoká
jen rád

Obnova starých počítačů

Některé počítače v učebně informatiky jsou již natolik zastaralé,
že je třeba zakoupit nové

150.000,‐ Kč

05/2017

1.1

Vždy připraven

Když nebude muset doplácet, bude
vysoká
jen rád

Šablony MŠ ‐ školní asistent

Nepedagogická podpora pro děti ohrožené školním neúspěchem

1 891 080,00 Kč

září 2016 ‐ srpen 2018

4.2

podaná žádost

obeznámen, zatím neodsouhlasil

vysoká

DVPP v rozsahu 16 hodin

Pro začínající predagogy

13 504,00 Kč

září 2016 ‐ srpen 2018

3.1

podaná žádost

obeznámen, zatím neodsouhlasil

vysoká

Sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím návštěv

Návštěva MŠ, kde učí matematiku Hejného

101 904,00 Kč

září 2016 ‐ srpen 2018

3.1, 5.4

podaná žádost

obeznámen, zatím neodsouhlasil

vysoká

DVPP prevence logopedických vad

pro 3 pedagogy ‐ logopedické asistenty

75 960,00 Kč

září 2016 ‐ srpen 2018

3.1

podaná žádost

obeznámen, zatím neodsouhlasil

vysoká

DVPP ‐ Individualizace vzdělávání

Letní škola pro 11 pedagogů Matematika Hejného

185 680,00 Kč

září 2016 ‐ srpen 2018

3.1

podaná žádost

obeznámen, zatím neodsouhlasil

vysoká

Základní škola a Mateřská škola Bernartice
IČO: 75018128
RED‐IZO: 650063490
IZO: ZŠ: 102590061, MŠ: 107589028

Přírodovědné poznávání krajin Evropy a ČR

Cíl: Praktická podpora výuky přírodovědných předmětů a jazyků.
Aktivity: 1) Prostřednictvím exkurzí, terénních prací a stáží plnění
praktických úkolů vycházejících z výuky Ze, Fy, Př, Che a M. 2)
Zpracování výsledků realizovaných úkolů.
Požadované výstupy: 1) Realizace pěti jednodenních exkurzí a
ekologických výjezdů v regionu školy pro 1.st. 2) Realizace
vícedenního přírodovědného pobytu (jakési školy v přírodě) v
regionu Krkonoš. 3) Realizace vícedenního přírodovědného
poznávání expedičního charakteru různých regionů ČR. 4)
Realizace dvou krátkodobých pobytových výjezdů v rámci
střední Evropy. 5) Realizace déletrvajícího přírodovědného
poznávání expedičního charakteru některého evropského
regionu. Z výše uvedených bodů budou tyto výstupy: praktické
práce dětí, cestovní deníky, publikace o cestách a výsledcích,
články v periodiku, dětský cestovní průvodce v českém i cizím
jazyce, prezentace výsledků před rodičovskou veřejností, přesný
plán cest, pracovní listy pro výuku, učební pomůcka ‐ příloha k
učebnici o výsledcích poznávání

1 000 000,‐

09/2017 ‐ 07/2019

2.3, 5.4

Záměr

Neprojednáno

vysoká

Základní škola a mateřská škola Mladé Buky
IČO: 60152885
RED‐IZO:600102009
IZO: ZŠ: 060152885, MŠ: 107588218

Mimoškolní činnost pro žáky ZŠ a MŠ

Udržet a rozšířit nabídku kroužků pro žáky, podpořit tradiční
sporty v obci. Nabídnout dětem smysuplné trávení volného času.

300 tis. Kč ročně

2017 a průběžně pokračovat

2.5

záměr

obeznámen

střední

Základní škola a mateřská škola Mladé Buky
IČO: 60152885
RED‐IZO:600102009
IZO: ZŠ: 060152885, MŠ: 107588218
Základní škola a mateřská škola Mladé Buky
IČO: 60152885
RED‐IZO:600102009
IZO: ZŠ: 060152885, MŠ: 107588218
Základní škola a mateřská škola Mladé Buky
IČO: 60152885
RED‐IZO:600102009
IZO: ZŠ: 060152885, MŠ: 107588218
Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v
Podkrkonoší, okres Trutnov
IČO: 49290576
RED‐IZO: 600101983
IZO: ZŠ: 049290576, ZUŠ: 117900664

Rozvoj enviromentální výchovy v ZŠ i MŠ

Organizace škol v přírodě, vybudování krkonnošské zahrádky.
Spolupráce s ekocentrem Sever a KRNAp. Exkurze na dalších NP
ČR.

400 tis. Kč

2018 a pokračování v dalších
rocích

2.3

záměr

obeznámen

střední

Partnerská škola v zahraničí.

Rozvoj jazykových dovedností žáků 2. stupně ZŠ

200 tis Kč

2018

5.4

záměr

obeznámen

vysoká

500 tis. Kč

2018

3.1

záměr

obeznámen

vysoká

30 000,00 Kč

09/2018‐06/2019

2.3

záměr

obeznámen

vysoká

Rozvoj komunikačních dovedností učitelů ZŠ a MŠ. Následná
Jazykové vzdělávání učitelů aneb angličtina již není cizí jazyk ale
výuka některých naukových předmětů v Aj. Práce rodilého
součást vzdělání každého člověka.
mluvčího Aj ve škole.

Adaptační kurzy pro žáky

prevence soc. patologických jevů

Základní škola Malé Svatoňovice
IČO: 49290649
RED‐IZO: 600101991
IZO: 049290649

Mobilní počítačová učebna pro žáky 1. stupně

Cíl: Zvýšit počítačovou gramotnost, komunikační schopnosti v
cizích jazycích, zlepšit práci s informacemi v rámci přírodních
věd. Aktivity: pořízení 20 dotykových notebooků s potřebným
softwarem. Výstup: přístup žáků 1. ‐ 4. třídy k informacím v
oblasti přirodních věd, cizích jazyků na počítači.

Odhad: 250 000, ‐ Kč

6/2017 ‐ 12/2017

1.1

záměr

souhlas

střední

Základní škola Malé Svatoňovice
IČO: 49290649
RED‐IZO: 600101991
IZO: 049290649

Mobilní počítačová učebna pro žáky 2. stupně

Cíl: Zvýšit počítačovou gramotnost, komunikační schopnosti v
cizích jazycích, zlepšit práci s informacemi v rámci přírodních
věd. Aktivity: pořízení 20 dotykových notebooků s potřebným
softwarem. Výstup: přístup žáků 5. ‐9. třídy k informacím v
oblasti přirodních věd, cizích jazyků na počítači.

Odhad: 250 000, ‐ Kč

6/2018 ‐ 12/2018

1.1

záměr

souhlas

střední

Základní škola Malé Svatoňovice
IČO: 49290649
RED‐IZO: 600101991
IZO: 049290649
Základní škola Malé Svatoňovice
IČO: 49290649
RED‐IZO: 600101991
IZO: 049290649
Základní škola Komenského, Trutnov
IČO: 64201180
RED‐IZO: 600101916
IZO: 047463724
Základní škola Komenského, Trutnov
IČO: 64201180
RED‐IZO: 600101916
IZO: 047463724
Základní škola Komenského, Trutnov
IČO: 64201180
RED‐IZO: 600101916
IZO: 047463724

Čtenářský a relaxační koutek na 2. stupni

Cíl: Rozvoj čtenářské gramotnosti Aktivity: zřízení čtenářského a
relaxačního koutku v prostorách 2. stupně školy (nábytek na
sezení, police na knihy, čtečky elektronických knih) Výstup:
čtenářský a relaxační koutek, který zvýší motivaci žáků ke čtení

Odhad: 70 000,‐ Kč

1/2017 ‐ 4/2017

1.1, 2.2

záměr

souhlas

střední

Jazyková laboratoř

Cíl: rozvoj komunikace v cizím jazyce Aaktivity: realizace
jazykové učebny ‐ software, sluchátka, přepojovací jednotka do
PC Výstupy: efektivní výuka cizích jazyků v jazykové laboratoři

Odhad: 150 000,‐Kč

1/2018 ‐ 9/2018

1.1, 2.2

záměr

souhlas

střední

Projekt primární prevence zajišťovaný fi Semiramis, Hradec
Králové

preventivní působenína žáky v obl. primární prevence ‐ návykové
látky, rizikové chování

150 tis.

09 / 2017 ‐ 06 / 2018

2.3

záměr

neprojednáno

vysoká

Školení pedagogického sboru v nových metodách výuky
(Feursteinovy metody, program Začít spolu, Hejného
metoda,…)

Soubor vzdělávacích aktivit a návodných seminářů na daná
témata, vytvoření kooperativního prostoru pro sdílení zkušeností
a tvorbu námětů pro dobrou praxi

250 tis.

09 / 2017 ‐ 06 / 2018

3.1

záměr

neprojednáno

vysoká

Šablony pro ZŠ 2016‐2018

Podpora vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické
gramotnosti, kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním
neúspěchem, podpora společného vzdělávání

09/16 ‐ 08/18

2.2, 4.2

v přípravě

obeznámen, zatím neodsouhlasil

vysoká

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ‐ Budování kapacit ZŠ

Rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu vzdělávání, zlepšen
kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčovývh komoetencích
(přírodovědná gramotnost, věda a ICT, jazykový gramotnost,
zájmové vzdělávání, DVPP, odborná příprava na budoucí
povolání, ikluze, spolupráce mezi školami a vzájemná spolupráce
pedagogů)

50.000.000 Kč

2017‐2020

2.2, 2.3, 4.2, 5.4

v přípravě

obeznámen, zatím neodsouhlasil

střední

Erasmus +

zahraniční spolupráce žáků a učitelů

?

2016‐2019

3.1, 5.4

v realizaci

obeznámen, zatím neodsouhlasil

střední

Vzdělaný učitel

Hejnýho matematika, osobnostní rozvoj pedagogů, kritické
myšlení, spolupráce s rodiči, psychologie dítěte, zážitková
pedagogika, škola hrou a další kurzy a vzdělávání nejen v rámci
DVPP

200 000,00 Kč

2016 plus

3.1

záměr

souhlas

vysoká

Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice
IČO: 75015188
Čtenářský koutek
RED‐IZO: 600102220
IZO: ZŠ: 102578231, MŠ: 107588579

Posílení čtenářské gramotnosti, vytvoření čtenářského koutku ‐
sedací vaky, regály, koberec, pohovka

50 000,00 Kč

01/2017 – 04/2017

1.1, 2.2

studie

souhlas

vysoká

Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice
IČO: 75015188
Keramická dílna
RED‐IZO: 600102220
IZO: ZŠ: 102578231, MŠ: 107588579

Posílení zručnosti, tvořivosti a estetického cítění dětí z MŠ i ZŠ,
menší úprava prostředí, doplnění vybavení – plátů do pece,
nástrojů

40 000,00 Kč

10/2016 – 11/2016

1.1, 2.4

záměr

souhlas

střední

Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov
IČO: 70988013
RED‐IZO: 650041453
IZO: ZŠ: 102578371, MŠ: 107588994

Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Pilníkov

Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí
a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní
školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí
a žáků

830 000,‐

01 2017/ 31.12. 2018

3.1, 5.4

projekt podán 2. 8. 2016 na
MŠMT ‐ Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání,
výzva č.02_16_022

souhlas

vysoká

Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov
IČO: 70988013
RED‐IZO: 650041453
IZO: ZŠ: 102578371, MŠ: 107588994

Rozvoj výuky cizích jazyků

získat rodilého mluvčího do výuky anglického jazyka, využití
rodilého mluvčího i pro rozvoj jazykových dovedností pdagogů‐
návaznost projektu ‐ ve školním roce 2014/2015 získán rodilý
mluvčí, asistent s výukovou metodou CLIL z OPVK rodilá mluvčí
působila ve výuce žáků i ve výuce pedagogů, projekt trval
bohužel na jeden školní rok

2017

2.2

Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov
IČO: 70988013
RED‐IZO: 650041453
IZO: ZŠ: 102578371, MŠ: 107588994

Ve škole i po škole, aneb smysluplně trávíme svůj volný čas

Získání finančních prostředků na dofinancování pro pedagogy,
kteří vedou kroužky po školním vyučování, na škole obvykle
funguje 5 ‐ 7 kroužků, které vedou pedagogové. Hlavním cílem
zachovat v chodu volnočasové aktivity dětí nabízené školou po
vyučování. Návazný projekt, který probíhal v roce 2014/2015.

asi 2017/2018

Poznávací školní tábor

Zážitkové vyučování

150000,‐Kč

Zájmové aktivity

Sportovní, hudební, taneční

150000,‐Kč

Základní škola Komenského, Trutnov
IČO: 64201180
RED‐IZO: 600101916
IZO: 047463724
Základní škola Komenského, Trutnov
IČO: 64201180
RED‐IZO: 600101916
IZO: 047463724
Základní škola Mraveniště
IČO: 4762126
RED‐IZO: 691008949
IZO: 181076098

Základní škola a Mateřská škola, Chotěvice
IČO: 75018209
RED‐IZO: 650063651
IZO: ZŠ: 102578079, MŠ: 107587912
Základní škola a Mateřská škola, Chotěvice
IČO: 75018209
RED‐IZO: 650063651
IZO: ZŠ: 102578079, MŠ: 107587912

1 812 600,00 Kč

1 mil.

200 000,‐

záměr ‐ v případě vyhlášení
výzvy na podporu rozvoje
obeznámen a souhlas
jazykových dovedností žáků ‐
připravenost žádost podat

vysoká

2.3, 2.4, 2.5

stav připravenosti dle
vyhlášení vhodné výzvy

obeznámen a souhlas

vysoká

2017‐2020

2.3, 2.4, 2.5

projektový záměr zpracován

obeznámen

vysoká

2017‐2020

1.1, 2.3, 2.4, 2.5

projektový záměr zpracován

obeznámen

střední

Základní škola a Mateřská škola, Horní Maršov
IČO: 49290266
RED‐IZO: 600101975
IZO: ZŠ: 049290266, MŠ: 107588081

Společné vzdělávání v naší škole

Základní škola a Mateřská škola, Horní Maršov
IČO: 49290266
RED‐IZO: 600101975
IZO: ZŠ: 049290266, MŠ: 107588081

Zvyšování kvalifikace pedagogů

Hlavním cílem našeho projektu je zajistit pro všechny pedagogy
školy (ZŠ a MŠ) školení v oblasti inkluze v naší škole. Vzhledem k
malému počtu pedagogů si nemůžeme dovolit vyslat na školení
více než jednoho učitele. Jednalo by se o několik školení podle
aktuální nabídky.
Hlavním cílem našeho projektu je zajistit zvyšení kvalifikace
některých pedagogů . ČŠI nám doporučila, abychom zajistili
kvalifikovaného výchovného poradce, koordinátora ŠVP nebo
koordinátora enviromentální výchovy atd. Vzhledem k
nedostatečnému množství finančních prostředků na DVPP si
nemůžeme dovolit vyslat ke studiu žádného pedagoga a zajistit
za něj suplování.

200 000, ‐ Kč

04/17 ‐ 012/17

3.1, 4.2

záměr

obeznámen

střední

200000,‐ Kč

02/17 ‐ 08/18

3.1

záměr

obeznámen

vysoká

1 245 000,00 Kč

10/16 ‐ 6/18

2.2, 4.2

v přípravě

obeznámen, zatím neodsouhlasil

vysoká

Základní škola Náchodská, Trutnov 3, Náchodská 18
IČ: 64201171
Šablony pro ZŠ
RED‐IZO: 600102378
IZO‐ZŠ: 102578869

Podpora vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické
gramotnosti, kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním
neúspěchem, podpora společného vzdělávání

Základní škola Náchodská, Trutnov 3, Náchodská 18
IČ: 64201171
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
RED‐IZO: 600102378
IZO‐ZŠ: 102578869

Rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu vzdělávání, zlepšen
kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčovývh komoetencích
(přírodovědná gramotnost, věda a ICT, jazykový gramotnost,
zájmové vzdělávání, DVPP, odborná příprava na budoucí
povolání, ikluze, spolupráce mezi školami a vzájemná spolupráce
pedagogů)

?

2017‐2020

2.2, 2.3, 4.2, 5.4

v přípravě

obeznámen, zatím neodsouhlasil

střední

Základní škola Náchodská, Trutnov 3, Náchodská 18
IČ: 64201171
Erasmus +
RED‐IZO: 600102378
IZO‐ZŠ: 102578869

zahraniční spolupráce žáků a učitelů

?

2017‐2020

3.1, 5.4

v přípravě

obeznámen, zatím neodsouhlasil

střední

Základní škola Mládežnická, Trutnov
IČO: 64201147
RED‐IZO: 600101924
IZO: 047463783

Podpora vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické
gramotnosti, kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním
neúspěchem, podpora společného vzdělávání.

10/16 ‐ 06/18

2.2, 4.2

v přípravě

obeznámen, zatím neodsouhlasil

vysoká

Šablony pro ZŠ

1 379 200,00 Kč

1.5 Schválení Strategického rámce MAP Trutnovsko
Tento dokument schválil Řídicí výbor MAP Trutnovsko na svém jednání v Horním Maršově jako
aktuální platnou verzi k 14. září 2016.

V Horním Maršově dne 14. září 2016

…………………………………………………
Vladimír Provazník
předseda Řídicího výboru MAP Trutnovsko

MAP Trutnovsko
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000123

verze 09/2016
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