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1. ÚVOD 
 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání obce s rozšířenou působností Klatovy (MAP Klatovy) je 
prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního, společného a motivujícího vzdělávání dětí a žáků do 15 
let. Zahrnuje oblast předškolního a základního vzdělávání i zájmového a neformálního 
vzdělávání. Cílem MAP ORP Klatovy je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních 
školách zejména tím, že bude podpořena spolupráce všech aktérů ve vzdělávání pro řešení 
místně specifických problémů a potřeb.  
 
Hlavními tématy, která projekt MAP v ORP Klatovy řeší, je čtenářská a matematická gramotnost, 
rozvoj potenciálu každého žáka a rovné příležitosti ve vzdělávání. Dále se MAP Klatovy zabývá 
podporou vzdělávání dětí a žáků v přírodovědných, environmentálních a polytechnických 
oborech, posilováním jejich občanských a dalších klíčových kompetencí pro život či podporou 
zájmu dětí a žáků o region, ve kterém žijí. 
 
Strategický dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání (dále MAP) je zpracován dle 
metodiky MŠMT a navazuje na KAP (Krajský akční plán rozvoje vzdělávání), který je zpracován 
jednotlivými kraji pro střední školství. Jeho existence je nutnou podmínkou pro využití 
finančních prostředků z OP VVV a IROP. 
 
MAP je souhrnný strategický dokument zahrnující několik částí: 

 Analytickou část (zahrnuje metaanalýzu stávajících dokumentů, analýzu stávající situace 
v oblasti vzdělávání dětí a žáků do 15 let na území SO ORP Klatovy a SWOT analýzu 
klíčových témat) 

 Strategický rámec MAP včetně seznamu investičních priorit území (zahrnuje vizi, 
priority a opatření v oblasti vzdělávání) 

 Akční plán MAP (roční plán konkrétních plánovaných aktivit). 
 
Do zpracování MAP byly zapojeny všechny dotčené cílové skupiny z oblasti vzdělávání v 
regionu. Místní akční plán rozvoje vzdělávání byl vytvořen v roce 2018, aktualizován v roce 2020 
a v roce 2022. Dokument vznikl ve spolupráci a za účasti měst a obcí (zřizovatelů mateřských a 
základních škol), mateřských a základních škol, odborné a rodičovské veřejnosti, neziskového 
sektoru, školských rad, vzdělávacích a kulturních center, pedagogicko-psychologických 
poraden, středisek volného času, základních uměleckých škol a dalších subjektů z oblasti 
vzdělávání a školství, které vyvíjí svou činnost na území celého ORP. MAP je živý dokument, 
který reaguje na vyvíjející se potřeby vzdělávání v ORP. Zainteresované subjekty i jednotlivci 
mají možnost vznikající dokumenty průběžně připomínkovat prostřednictvím webových a 
facebookových stránek realizátora projektu.  
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2. STRUKTURA STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP PRO ORP KLATOVY 
 

Strategický rámec MAP (dále SR MAP) specifikuje vizi, priority a cíle v oblasti vzdělávání na 
území SO ORP Klatovy. Zároveň je dle metodiky MŠMT součástí dokumentu seznam 
investičních priorit mateřských a základních škol.  
 
Priority rozvoje vzdělávání v území odráží povinná témata MAP dle MŠMT, která musí řešit 
každý místní akční plán rozvoje vzdělávání na svém území. Jedná se o tato tři povinná témata: 

 Podpora čtenářské gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka 

 Podpora matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka  

 Podpora rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání (dostupnost, inkluze a kvalita 
předškolního vzdělávání, inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených 
školním neúspěchem) 

 
Seznam investičních priorit eviduje a prioritizuje seznam plánovaných a realizovaných 
investičních potřeb v základních a mateřských školách, případně dalších vzdělávacích subjektů 
na území Klatovska. 
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3. POPIS ZAPOJENÍ AKTÉRŮ 
 
Příprava a tvorba Strategického rámce místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro SO 
ORP Klatovy proběhla v souladu s principy komunitně řízeného plánování. Do roku 2018 byla 
realizátorem projektu Místní akční skupina Pošumaví, z. s. (projekt Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání SO ORP Klatovy, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000383), od 1. 3. 2019 je 
realizátorem projektu Místní akční skupina Ekoregion Úhlava, z. s. (projekt Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání II SO ORP Klatovy, dále MAP II Klatovy, reg.  č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/001106).   
 
Projekt MAP Klatovy je otevřen všem aktérům z oblasti vzdělávání ze správního území ORP 
Klatovy, kteří se zaměřují na vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Od počátku realizace byla snaha 
do projektu zapojit všechny cílové skupiny z oblasti vzdělávání (pedagogy, pedagogické i 
nepedagogické pracovníky, zřizovatele, rodiče, děti a žáky...). 
 
Informování aktérů a vzájemná komunikace probíhá osobními kontakty, telefonicky, e-maily, 
prostřednictvím webových a facebookových stránek realizátora, propagací v regionálním tisku, 
prostřednictvím otevřených jednání pracovních skupin a řídícího výboru. V rámci projektu je 
kladen důraz na komunikaci s jednotlivými aktéry, upřednostňována je zejména osobní 
komunikace, následně pak telefonní a mailový kontakt. Jednotlivé dokumenty jsou projednány 
napříč pracovními skupinami a při jednáních Řídícího výboru MAP. Dokumenty MAP jsou 
zveřejňovány na webových stránkách MAS Ekoregion Úhlava, z. s., kde je zveřejněno, jakým 
způsobem je lze připomínkovat. 
 
Dokument Strategický rámec MAP (SR MAP) byl zpracován v roce 2018 MAS Pošumaví, z. s. 
Projednán a schválen Řídícím výborem MAP byl 14. 6. 2018. Aktualizace strategického rámce 
proběhla v roce 2020 v rámci navazujícího projektu MAS Ekoregion Úhlava, z. s.  Aktualizované 
dokumenty byly projednány pracovními skupinami a řídícím výborem, školy byly e-mailem a při 
osobních jednáních seznámeny s aktualizací dokumentů a možností je připomínkovat. 
Veřejnost se s nimi mohla seznámit prostřednictvím webu a FB a připomínkovat je. Zaslané 
relevantní připomínky byly následně do dokumentu zapracovány. Strategický rámec byl 
schválen Řídícím výborem k 7. prosinci 2020 per rollam z důvodu trvání opatření nouzového 
stavu a je platný do konce roku 2023. K 20. červenci 2022 byla schválena poslední aktualizace 
Seznamu investičních priorit, které jsou součástí SR MAP. Dokument byl znovu jako celek 
schválen ŘV prostřednictvím hlasování per rollam k 20. 7. 2022. Na podzim roku 2022 byla 
aktualizována analytická část dokumentu a následně, na základě zjištěných skutečností i tento 
dokument. Jak analytickou tak koncepční část bylo možné připomínkovat na všech pracovních 
skupinách a na jednání řídícího výboru (1. 12. 2022). Školám byl dokument zaslán 
k připomínkování do 10. 10. 2022, zveřejněn byl prostřednictvím webových stránek MAS 
Ekoregion 1. 9. 2022. 
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4. VIZE  

 
Školy i volný čas s erudovanými učiteli, se spoluprací rodiny a dostupnými vzdělávacími 
příležitostmi pro každé dítě a žáka vedoucí k jeho úspěchu, radostnému poznávání, osvojování 
a rozvoji dovedností pro 21. století – v moderním a podnětném prostředí bez překážek pro 
každodenní společnou práci všech zúčastněných   a bez „bariér“ v partnerství, přístupech a 
myšlení všech, pro které je mladá generace na Klatovsku důležitá.  
 
V ORP Klatovy je dostatek odborně vzdělaných a motivovaných učitelů. Pedagogický proces na 
školách probíhá kvalitně a v souladu s potřebami současné společnosti, s důrazem na rozvoj 
osobnosti každého dítěte. V území se nachází pro všechny dostupné kvalitní předškolní a 
základní vzdělávání, včetně ZUŠ, DDM a dalších organizací, které nabízejí pestrou paletu 
mimoškolních aktivit. Vzdělávání je koncepční a v souladu s potřebami dětí a mládeže. 
Technické a materiální zázemí škol a školských zařízení, včetně sportovišť, je na relativně dobré 
úrovni. Aktéři působící ve vzdělávání usilují o maximální bezbariérovost a inkluzi (SVP, cizinci), 
o podporu nadaných žáků, vysokou kvalitu výuky, podporu profesního růstu učitelů a 
bezproblémovou komunikaci ředitelů a zřizovatelů. K řešení problémů v oblasti školství se 
přistupuje zodpovědně a aktivně v rámci otevřené partnerské komunikace mezi všemi aktéry v 
území. 
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5. PRIORITY A CÍLE STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP 
 

Priorita č. 1 
Dostupná moderní infrastruktura a vybavení pro předškolní, základní, 
zájmové a volnočasové vzdělávání  

 
1.1. Výstavba a rekonstrukce objektů škol, školských zařízení a objektů pro zájmové a volnočasové 

vzdělávání  
1.2. Zajištění kvalitního vybavení pro vzdělávání 
1.3. Výstavba nebo rekonstrukce tělocvičen, hřišť a souvisejícího mobiliáře  
1.4. Vytváření bezpečného a motivujícího okolí vzdělávacích zařízení  

 

Priorita č. 2 Podpora kvalitního a motivujícího společného vzdělávání 

 
2.1. Podpora osobnostního a profesního rozvoje pedagogických pracovníků a pracovníků 

volnočasových organizací 
2.2. Výměna zkušeností a spolupráce v oblasti kvalitního vzdělávání dětí a žáků  
2.3. Podpora přírodovědného, environmentálního a polytechnického vzdělávání dětí a žáků 
2.4. Podpora aktivit pro rozvoj iniciativy, kreativity, sociálních, občanských a dalších klíčových 

kompetencí pro život dětí a žáků 
2.5. Podpora aktivit posilujících zájem dětí a žáků o region 

 

Priorita č. 3 Podpora a rozvoj spolupráce v území 

 
3.1. Posilování vzájemné spolupráce a informovanosti škol, zájmových a volnočasových organizací 
3.2. Rozvoj spolupráce s rodiči a veřejností  
3.3. Podpora spolupráce mezi subjekty působícími ve vzdělávání, obcemi a podnikatelskými subjekty 
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6. POPIS CÍLŮ STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP  
 

Priorita č. 1 Dostupná moderní infrastruktura a vybavení pro předškolní, základní, 
zájmové a volnočasové vzdělávání  

Cíl 1.1 Výstavba a rekonstrukce objektů škol, školských zařízení  a objektů pro 
zájmové a volnočasové vzdělávání 

Popis cíle Cílem je zajistit, aby vzdělávání, formální či neformální, a s ním související 
činnosti probíhaly v příjemném, zdravém, bezpečném a bezbariérovém 
prostředí s technickými řešeními šetrnými k životnímu prostředí a vedoucími 
k využití moderních technologií.  
Cíl zahrnuje především budování nového a rekonstrukce či drobnější úpravy 
stávajícího zázemí určeného přednostně pro děti a mládež, ale v případě 
objektů pro zájmové a volnočasové vzdělávání i pro společné aktivity napříč 
generacemi, včetně pořízení odpovídajícího vybavení. 

Cíl 1.2 Zajištění kvalitního vybavení pro vzdělávání 

Popis cíle Cílem je zajistit kvalitní vybavení pro vzdělávání učebními či kompenzačními 
pomůckami, které umožní individualizaci výchovy a vzdělávání, včetně 
vzdělávání žáků se SVP.  
Kvalitní vybavení podpoří rozvoj kreativity účastníků vzdělávání, umožní 
rozvoj vzájemné komunikace a spolupráce, podpoří využívání inspirativních a 
inovativních postupů poznávání prostřednictvím digitálních a jiných 
technologií a technik, a přispěje k získávání a procvičování běžných 
řemeslných dovedností dětí a žáků v území. 

Cíl 1.3 Výstavba nebo rekonstrukce tělocvičen, hřišť a souvisejícího mobiliáře 

Popis cíle Cílem je dovybavit či rekonstruovat stávající tělocvičny a hřiště tak, aby byla 
plně funkční, bezpečná a atraktivní. V místech, kde v území odpovídající 
infrastruktura chybí a je zde poptávka po sportovních aktivitách, ji vybudovat.  

Cíl 1.4 Vytváření bezpečného a motivujícího okolí vzdělávacích zařízení 

Popis cíle Zajistit vyhovující, příjemné, bezpečné a podnětné okolí mateřských a 
základních škol, středisek volného času a dalších vzdělávacích zařízení včetně 
zařízení využívaných NNO. Cíl se týká zejména prostor před budovami, 
zahrad, parků, chodníků, oplocení apod.  
Okolí vzdělávacích zařízení ovlivňuje celkový dojem účastníků vzdělávacího 
procesu, zároveň může být podnětným prostředím, využitelným při rozvoji 
kompetencí např. v přírodních vědách, EVVO, prostorem pro využití 
inovativních metod a forem výuky a prostorem pro odpočinek a relaxaci dětí, 
žáků a pedagogů. Zásadní je také bezpečnost okolí zařízení, a to včetně 
příjezdových cest ke vzdělávacímu zařízení a cest a chodníků v jeho areálu.   
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Priorita č. 2  Podpora kvalitního motivujícího společného vzdělávání a trávení volného 
času  

Cíl 2.1 Podpora osobnostního a profesního rozvoje pedagogických pracovníků a 
pracovníků  volnočasových organizací 

Popis cíle Cílem je podpořit odborný a osobnostní rozvoj pedagogů, vedoucích 
pracovníků a vedoucích volnočasových aktivit prostřednictvím dalšího 
vzdělávání, seminářů, workshopů a exkurzí dle konkrétních potřeb v území. 

Cíl 2.2 Výměna zkušeností a spolupráce v oblasti kvalitního vzdělávání dětí a žáků  

Popis cíle Vytváření příležitostí pro setkávání a spolupráci pedagogů, pedagogických 
pracovníků, umožňující sdílení a vzájemnou výměnu zkušeností a příkladů 
dobré praxe v oblasti kvalitního a motivujícího vzdělávání.  

Cíl 2.3  Podpora přírodovědného, enviromentálního a polytechnického vzdělávání 
dětí a žáků 

Popis cíle Cílem je rozvíjet přírodovědné a polytechnické vzdělávání dětí a žáků 
aktivitami, které tyto oblasti (přírodní vědy, technologie, ekologie, 
mechatronika, praktické využití matematiky a fyziky a další) přiblíží dětem a 
žákům praktickou, zajímavou a motivující formou. Seznámit děti a žáky s 
řemesly a činnostmi, které jsou pro oblast Klatovska typické, a mohou být 
motivací pro volbu budoucího povolání nebo studia technického směru. 
V rámci environmentální výchovy pak prostřednictvím jednotlivých programů 
podporovat odpovědný přístup k životnímu prostředí. 

Cíl 2.4  Podpora aktivit pro rozvoj iniciativy, kreativity, sociálních, občanských a 
dalších klíčových kompetencí pro život dětí a žáků 

Popis cíle Cílem je rozvoj klíčových kompetencí pro život dětí a žáků v území. Podpora 
aktivit rozvíjejících iniciativu a kreativitu, rozvíjejících kompetence dětí a žáků 
v oblasti sociální a občanské (první pomoc, prevence patologických jevů, 
výchova k občanství apod.) 

Cíl 2.5  Podpora aktivit posilujících zájem dětí a žáků o region 

Popis cíle Podpora zdravé hrdosti na vše dobré, co se v regionu děje, na znalosti a 
zkušenosti místních lidí, ale i na historii Klatovska.  Podpora zájmu o region a 
vztahu dětí a žáků k místu, kde žijí, a rozvoj jejich znalostí o něm.  
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Priorita č. 3  Podpora a rozvoj spolupráce v území 

Cíl 3.1 Posilování vzájemné spolupráce a informovanosti škol, zájmových a 
volnočasových organizací 

Popis cíle Posílení spolupráce a vzájemného poznání se škol a dalších vzdělávacích 
subjektů v území, využití kapacity a potenciálu volnočasových zařízení ke 
zpestření a ozvláštnění výuky, umožnění výměny zkušeností mezi pedagogy 
z jednotlivých škol. 

Cíl 3.2 Rozvoj spolupráce s rodiči a veřejností  

Popis cíle Podpora aktivní spolupráce rodičů se školou a snaha o zvýšení jejich 
odpovědnost za rozvoj potenciálu dítěte a odborné řešení problémů jejich 
potomků. Ve spolupráci s NNO a zainteresovanou veřejností nabízet různé 
formy získávání informací o světě dětí, fungování vzdělávacích institucí a 
nových trendech ve vzdělávání. Podporovat získávání představ o možnostech 
i nových přístupech k individuálním potřebám dětí a žáků, smysluplném 
využití volného času dětí a žáků v době mimo vyučování či zájmovou činnost. 

Cíl 3.3 Podpora spolupráce mezi subjekty působícími ve vzdělávání, obcemi a 
podnikatelskými subjekty 

Popis cíle Rozvoj partnerství vedoucí k výměně zkušeností, provázání aktivit mezi 
školami, středními školami, školskými zařízeními, zřizovateli, zaměstnavateli  
hospodářskou komorou a různými typy institucí. Cílem je například podpořit 
kariérové poradenství, potenciál sdílení specialistů v území (školní 
psychologové, sociální pedagogové apod.), předcházet problémům 
v dopravní dostupnosti, podporovat prevenci rizikového chování dětí a žáků a  
další oblasti dle požadavků a potřeb území. 

 

 

 
  



 

 

 

 

7. SEZNAM INVESTIČNÍCH PRIORIT V ORP KLATOVY A JEJICH STAV KE DNI AKTUALIZACE 
 



Název školy Zřizovatel IČ školy IZO školy RED IZO školy
celkové výdaje 

projektu  

z toho 

předpokláda

né způsobilé 

výdaje EFRR

zahájení 

realizace

ukončení 

realizace

navýšení kapacity 

MŠ / novostavba 

MŠ
3) 

zajištění hygienických 

požadavků u MŠ, kde 

jsou nedostatky 

identifikovány KHS
4)

stručný popis např. zpracovaná PD, 

zajištěné výkupy, výběr dodavatele

vydané stavební 

povolení ano/ne

1
Mateřská škola Klatovy, 

Studentská 601
Město Klatovy 60610476 164000453 64000444

Oprava rozvodů vody a kanalizace, 

hospodářský pavilon MŠ Studentská
Plzeňský Klatovy Klatovy

Oprava rozvodů vody a kanalizace v hospodářském pavilonu v budově 

MŠ Studentská
1 800 000 1 260 000 2022 2022

záměr projednán zřizovatelem, PD 

zpracována
nevyžaduje

2

Základní škola a mateřská 

škola Měčín - příspěvková 

organizace

město Měčín 75005221 107542668 650014545 Obnova venkovních herních prvků MŠ Plzeňský Klatovy Měčín
Náhrada stávajících herních prvků, které jsou ve špatném stavu na 

zahradě MŠ v Měčíně
300 000 210 000 2022 2027 záměr projednán zřizovatelem  ne

3

Základní škola a mateřská 

škola Bezděkov, okres 

Klatovy, příspěvková 

organizace

Obec Bezděkov 75006065 107542943 650049624 Vybavení ZŠ a MŠ novým nábytkem Plzeňský Klatovy Bezděkov

Vybavení ZŠ a MŠ novým nábytkem pro potřeby žáků a pedagogických 

pracovníků (šatní skříně, psací stoly, vybavení). Stávající vybavení je 

staré 40 let

500 000 350 000 2023 2024 záměr projednán zřizovatelem  ne

4

Základní škola a mateřská 

škola Bezděkov, okres 

Klatovy, příspěvková 

organizace

Obec Bezděkov 75006065 107542943 650049624
Výměna plynových kotlů a bojleru na ohřev 

teplé vody v MŠ Bezděkov
Plzeňský Klatovy Bezděkov

Výměna plynových kotlů a bojleru na ohřev teplé vody v MŠ Bezděkov 

- v současné době jsou používány zastaralé kotle (20 let) se zastaralým 

ovládáním bez možnosti regulace výkonu, aby mohlo dojít k lepší 

regulaci topení a následně i úspoře energie a finančních prostředků

500 000 350 000 2022 2022

záměr projednán a schválen 

zřizovatelem, na technické 

dokumentaci se pracuje, je součástní 

akčního plánu rozvoje obce na rok 

2021-2023

ne

5

Základní škola a mateřská 

škola Bezděkov, okres 

Klatovy, příspěvková 

organizace

Obec Bezděkov 75006065 107542943 650049624 Modernizace ICT v ZŠ a MŠ Plzeňský Klatovy Bezděkov
Navýšení kapacity internetu, modernizace sítě v ZŠ, výměna a pořízení 

nových PC, zakoupení interaktivní tabule pro MŠ
450 000 315 000 2024 2024

záměr projednán a schválen 

zřizovatelem
ne

6
Základní škola a Mateřská 

škola Nýrsko, Komenského ul. 

250, příspěvková organizace 

Město Nýrsko 49207075 107543079 600068749 Oplocení školky Plzeňský Klatovy Nýrsko

Současný stav oplocení školky směrem do ulice Práce je jedním z 

posledních chybějících prvků v rámci celkové rekonstrukce školky z 

předchozích let. Projekt je orientován na výměnu stávajícího, již lety 

opotřebovaného oplocení. 

200 000 140 000 2022 2027 v přípravě, zřizovatel souhlasí ne

7

Základní škola a Mateřská 

škola Nýrsko, Komenského ul. 

250, příspěvková organizace 

Město Nýrsko 49207075 107543079 600068749
Dovybavení dětských hřišť obou MŠ 

Plzeňský Klatovy Nýrsko

Cílem projektu je obnova a rekonstrukce stávajících prvků dětských 

hřišť s ohledem na jejich funkčnost a opotřebení (prolézačky, 

houpadla, žebříkové stěny apod.), zvýšení atraktivity hřiště dětem a 

snaha o zvýšení četnosti pobytu dětí na čerstvém vzduchu, podpora 

koordinačních mechanismů dětí ve venkovním terénu.

500 000 350 000 2022 2027 v přípravě, zřizovatel souhlasí ne

8
Základní škola a Mateřská 

škola Nýrsko, Komenského ul. 

250, příspěvková organizace 

Město Nýrsko 49207075 107543079 600068749
Rozšíření zázemí mateřské školy v 

Palackého ulici
Plzeňský Klatovy Nýrsko

MŠ Palackého je jednou ze dvou školek v Nýrsku s p.č.  515/1, na 

vedlejším pozemku 515/2 v majetku města Nýrska se nachází 

vila, která je v současné době opuštěná a nevyužívaná a 

bezprostředně navazuje na budovu MŠ. Cílem projektu je 

stavební úprava této vily tak, aby došlo k rozšíření zázemí MŠ 

(prostorů kuchyně, zázemí pro pedagogický personál, 

eventuálně herních prostor dle dispozic).

7 000 000 4 900 000 2023 2024 v přípravě, zřizovatel souhlasí ne

9

Základní škola a Mateřská 

škola Předslav,  okres 

Klatovy , příspěvková 

organizace

Obec Předslav 60610859 107542773 650049306 Herní prvky pro MŠ Plzeňský Klatovy Předslav Modernizace a obměna vybavení školní zahrady 300 000 210 000 2024 2024

záměr projednán a schválen 

zřizovatelem, je součástí strategie 

obce, obec plánuje spolfinancovat

ne

10

Základní škola a Mateřská 

škola Předslav,  okres 

Klatovy , příspěvková 

organizace

Obec Předslav 60610859 107542773 650049306 Výměna střešní krytiny Plzeňský Klatovy Předslav Výměna střešní krytiny a okapů 4 000 000 2 800 000 2024 2024

záměr projednán a schválen 

zřizovatelem, je součástí strategie 

obce, obec plánuje spolfinancovat

ne

11

Základní škola a Mateřská 

škola Vrhaveč,  příspěvková 

organizace

Obec Vrhaveč 75005816 107542617 650049179 Navýšení kapacity MŠ Plzeňský Klatovy Vrhaveč

Rozšíření kapacity MŠ- zajištění rozšíření prostor pro dvě třídy 

MŠ v rámci přestavby stávající budovy nebo řešení pomocí 

mobilních buněk včetně vybavení
5 000 000 3 500 000 2023 2027 x

záměr projednán a schválen 

zřizovatelem, je součástí strategie 

obce

ne

12

Základní škola a Mateřská 

škola Vrhaveč,  příspěvková 

organizace

Obec Vrhaveč 75005816 107542617 650049179 Modernizace ICT v ZŠ a MŠ Plzeňský Klatovy Vrhaveč

Modernizace sítě v ZŠ, pořízení nových výkonnějších PC, výměna 

dataprojektorů, zakoupení interaktivního panelu nebo tabule do 

MŠ

600 000 420 000 2023 2025

záměr projednán a schválen 

zřizovatelem, je součástí strategie 

obce

ne

13
Základní škola a Mateřská 

škola Čachrov, okres Klatovy, 

p. o.

Obec Čachrov 69983615 107542391 650032314 Průběžné opravy budovy školy Plzeňský Klatovy Čachrov

Místem realizace je celá budova školy (MŠ a ZŠ) čp. 10, kde by v 

několika fázích mělo dojít k výměně (místy původních) rozvodů vody a 

odpadů a rozvodů elektřiny, rekonstrukci venkovního vstupního 

schodiště, výměně střechy a odizolování budovy. Cílem je zajistit také 

bezbariérovost školy.

20 000 000 14 000 000 2023 2030

záměr je plánován a je součástí 

STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE 

MĚSTYSE ČACHROV PRO ROKY 2021 – 

2030 

ne

…

Schváleno v Klatovech dne 20.07.2022 Řídícím výborem Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Klatovy  

Bc. Soňa Hladíková

Předseda ŘV MAP

Pozn.

1) Uveďte celkové předpokládané náklady na realizaci projektu. Podíl EFRR bude doplněn/přepočten ve finální verzi MAP určené ke zveřejnění.

 EFRR bude vypočteno dle podílu spolufinancování z EU v daném kraji, až bude míra spolufinancování pevně stanovena. Uvedená částka EFRR bude maximální částkou dotace z EFRR v žádosti o podporu v IROP.

2) Relevantní označte křížkem (zaškrtněte). Vazba investiční priority (projektu) na daný typ projektu bude posuzována v přijatelnosti žádosti o podporu předložené do IROP, požadované musí být zaškrtnuto.

3) Referenčním dokumentem pro ověření navýšení kapacity MŠ v projektech IROP bude Rejstřík škol a školských zařízení.

4) IROP plánuje podporovat MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí (KHS). Současně v takové MŠ může dojít i k navýšení kapacity. 

Předpokládaný termín 

realizace měsíc, rok
Typ projektu 

2) Stav připravenosti projektu k realizaci 

Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit MŠ (2021 - 2027)

Číslo 

řádku

Identifikace školy 

Název projektu Obec realizace Obsah projektu

Výdaje projektu v Kč 
1)

Kraj realizace 

Obec s 

rozšířenou 

působností - 

realizace



cizí jazyky
přírodní 

vědy3) polytech. 

vzdělávání4)

práce s 

digitálními 

tech.5)

1
Úhlava, o. p. s., Plánická 

174,

339 01 Klatovy

26343657
Vybavení pro technické 

vzdělávání
Plzeňský Klatovy Klatovy

Doplnění a rozšíření vybavení učeben pro technické vzdělávání dětí a mládeže 

(robotika, 3D modelování, skenování a tisk, virtuální a rozšířená realita, 

mechanika, hydraulika, elektrotechnika apod.). Učebny se nacházejí ve 

Vzdělávacím centru Úhlava v Klatovech (Plánická 174). Realizujeme zde výukové 

programy pro školy a zájmové a neformální vzdělávání dětí a mládeže (např. 

Dětská technická univerzita ve spolupráci s Fakultou strojní ZČU v Plzni a 

klatovskými středními školami). Realizací projektu dojde ke zkvalitnění a rozšíření 

nabídky v oblasti technického vzdělávání

800 000 560 000 2023 2025 x x ve fázi záměru ne

2
Úhlava, o. p. s., Plánická 

174,

339 01 Klatovy

26343657 Vybavení pro realizaci 

výukových a zážitkových 

programů zaměřených na 

životní prostředí a 

zemědělství 

Plzeňský Klatovy Klatovy

Doplnění a rozšíření vybavení pro realizaci výukových a zážitkových programů 

zaměřených na životní prostředí a zemědělství. Ve Vzdělávacím centru Úhlava, 

o.p.s. v Klatovech (Plánická 174) realizujeme VP pro dětí a mládež (ZŠ, MŠ) a 

programy zájmového a neformálního vzdělávání (např. Dětská zemědělská 

akademie ve spolupráci s ČAZV, SŠZP Klatovy a pod záštitou ČZU v Praze).

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění a rozšíření nabídky zájmového a 

neformálního vzdělávání v oblasti životního prostředí a zemědělství.

500 000 350 000 2023 2025 x x ve fázi záměru ne

3

…

Schváleno v Klatovech dne 20.07.2022 Řídícím výborem Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Klatovy  

Bc. Soňa Hladíková

Předseda ŘV MAP

Pozn. 

Tato aktivita v IROP nebude určena pro potřeby škol a ani školních družin či klubů. Investice škol do zájmového a neformálního vzdělávání mohou být realizovány prostřednictvím aktivity škol (ZŠ či SŠ, SŠ/VOŠ, konzervatoří).  

1) Uveďte celkové předpokládané náklady na realizaci projektu. Podíl EFRR bude doplněn/přepočten ve finální verzi MAP určené ke zveřejnění.

 EFRR bude vypočteno dle podílu spolufinancování z EU v daném kraji, až bude míra spolufinancování pevně stanovena. Uvedená částka EFRR bude maximální částkou dotace z EFRR v žádosti o podporu v IROP.

2) Relevantní označte křížkem (zaškrtněte). Vazba investiční priority (projektu) na daný typ projektu/oblast vzdělávání bude posuzována v přijatelnosti žádosti o podporu předložené do IROP, požadované musí být zaškrtnuto.

3) a 4) Vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání:

•           Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk),

•           Člověk a jeho svět,

•           Matematika a její aplikace,

•           Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

•           Člověk a svět práce, 

•           Průřezová témata RVP ZV: Environmentální výchova.

Přírodovědné vzdělávání je zaměřené na porozumění základním přírodovědným pojmům a zákonům, na porozumění a užívání metod vědeckého zkoumání přírodních faktů (přírodních objektů, procesů, vlastností, zákonitostí). 

Cílem v přírodovědném vzdělávání je rozvíjet schopnosti potřebné při využívání přírodovědných vědomosti a dovednosti pro řešení konkrétních problémů. 

Cílem polytechnického vzdělávání je rozvíjet znalosti o technickém prostředí a pomáhat vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, rozvoj spolupráce, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti 

a podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit.

5) Schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována prostřednictvím odborných učeben pro výuku informatiky a dále pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy a polytechnické vzdělávání.

Kolonka „práce s digi. tech.“ se zaškrtává, jestliže se v učebnách bude vyučovat ICT, programování, robotika, grafika, design apod. Pokud budete chtít koupit PC/tablety a další HW či SW do dalších podporovaných oborných učeben 

(přírodní vědy, polytechnika, ciz. jazyk), tak není nutné mít zaškrtnuto „práce s digi. tech.“, ale je nutné zaškrtnout příslušnou odbornou oblast. 

IČ organizace

celkové 

výdaje 

projektu

z toho 

předpokláda

né způsobilé 

výdaje EFRR

zahájení 

realizace

ukončení 

realizace

Kraj realizace

Obec s 

rozšířenou 

působností - 

realizace

Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení (2021-2027)

Identifikace organizace (školského/vzdělávacího zařízení)

Název projektu Obec realizace Stručný popis investic projektu

Výdaje projektu v Kč 1) Předpokládaný termín 

realizace měsíc, rok

stručný popis, 

např. 

zpracovaná PD, 

zajištěné 

výkupy, výber 

dodavatele

vydané 

stavební 

povolení 

ano/ne

Číslo 

řádku

Stav připravenosti projektu 

k realizaci 

Název organizace Zřizovatel (název)

Typ projektu 2)

s vazbou na podporovanou oblast



cizí jazyky
přírodní 

vědy3) 
polytech. 

vzdělávání4)

práce s digi. 

tech.5)

1
Základní škola a mateřská škola Měčín - 

příspěvková organizace
Město Měčín 75005221 102164134 650014545 Výměna oplocení části školního pozemku Plzeňský Klatovy Měčín

Výměna nevyhovujícího oplocení (rozpadlé podezdívky, díry v oplocení, 

rezivé pletivo) školního pozemku v Měčíně 
30 000 21 000 2022 2023 x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

2
Základní škola a mateřská škola Měčín - 

příspěvková organizace
Město Měčín 75005221 102164134 650014545

Obnova ICT v kmenových učebnách, výměna IA tabulí a 

dataprojektorů v kmenových učebnách
Plzeňský Klatovy Měčín

Obnova ICT v kmenových učebnách, výměna IA tabulí a dataprojektorů v 

kmenových učebnách
700 000 490 000 2022 2027 x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

3
Základní škola a mateřská škola Měčín - 

příspěvková organizace
Město Měčín 75005221 102164134 650014545 Zabezpečení školy včetně docházkového systému Plzeňský Klatovy Měčín

Instalace zabezpečovacího zařízení s kamerovým systémem (záznam 

viditelný na monitorech v ředitelně, sborovně a ŠD), který bude propojenýs 

docházkovým systémem - vstup do budovy (chip). Propojeno s elektronickou 

docházkou v třídní knize a stravovacím systémem. Instalace v budově školy a 

školní jídelny pro zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy.

500 000 350 000 2022 2027 x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

4
Základní škola a mateřská škola Měčín - 

příspěvková organizace
Město Měčín 75005221 102164134 650014545

Výměna venkovních dveří budovy ZŠ (boční vchod, šatny, 

ŠD) s bezbariérovým přístupem
Plzeňský Klatovy Měčín

Výměna stávajících dveří, které netěsní, špatně se dovírají a dochází k 

tepelným ztrátám. Současně by došlo k vybudování nájezdové rampy, aby 

byl zajištěn bezbariérový vstup do školy

300 000 210 000 2022 2027 záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

5
Základní škola a mateřská škola Měčín - 

příspěvková organizace
Město Měčín 75005221 102164134 650014545 Obnova vybavení tělocvičny Plzeňský Klatovy Měčín

Obnova vybavení tělocvičny, neboť chybí vhodné podmínky pro skok 

vysoký. Místo realizace tělocvična školy v Měčíně.
700 000 490 000 2022 2027 x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

6
Základní škola a mateřská škola Měčín - 

příspěvková organizace
Město Měčín 75005221 102164134 650014545 Rekonstrukce umělého povrchu hřiště Plzeňský Klatovy Měčín

Realizace umělého povrchu na školním hřišti u školy v Měčíně, z důvodu, že 

původní /stávající povrch je nevyhovující
1 000 000 700 000 2022 2027 x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

7
Základní škola a mateřská škola Měčín - 

příspěvková organizace
Město Měčín 75005221 102164134 650014545

Tribuny u hřiště s umělým povrchem, vybudování 

přístřešku na uskladnění venkovního zařízení hřiště
Plzeňský Klatovy Měčín

Vzhledem k velikosti prostor budovy školy a tělocvičny, není prostor na 

uskladnění stávajícího ani budoucího vybavení. Sportovní aktivity mládeže 

jsou prioritní a je nutné pro ně vytvořit podmínky a zázemí. Vše by bylo 

vybudováno u hřiště s umělým povrchem u ZŠ v Měčíně

300 000 210 000 2022 2027 x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

8
Základní škola a mateřská škola Měčín - 

příspěvková organizace
Město Měčín 75005221 102164134 650014545 Nové učebny mechatroniky a robotiky Plzeňský Klatovy Měčín

Přebudování půdních prostor  v budově ZŠ na nové učebny mechatroniky a 

robotiky a vybavení těchto učeben odpovídajícím zařízením, vč. zřízení 

kabinetů pro uložení pomůcek a rekonstrukce střechy s tím spojená. Cílem 

je vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků v technických oborech, zvýšení 

jejich možností v uplatnění na trhu práce, zlepšení podmínek a zázemí pro 

práci pedagogů, rozšíření kapacit učeben

5 000 000 3 500 000 2022 2027 x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

9
Základní škola a mateřská škola Měčín - 

příspěvková organizace
Město Měčín 75005221 102164134 650014545 Přístavba školní družiny Plzeňský Klatovy Měčín

Přístavba školní družiny na zahradě ZŠ, aby nemusela být užívána kmenová 

učebna pro družinu, jak je tomu nyní. (Není pak možné zde uskladnit 

pomůcky pro zájmové vzdělávání), rozšíření učeben

1 000 000 700 000 2022 2027 x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

10
Základní škola a mateřská škola Měčín - 

příspěvková organizace
Město Měčín 75005221 102164134 650014545 Vybudování přístřešku pro kola Plzeňský Klatovy Měčín

Vybudování přístřešku pro kola na dvoře ZŠ v Měčíně. Mnoho žáků dojíždí 

do školy na kole a přístřešek zde chybí.
50 000 35 000 2022 2027 záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

11
Základní škola a mateřská škola Měčín - 

příspěvková organizace
Město Měčín 75005221 102164134 650014545

Rekonstrukce ústředního vytápění, výměna plynových 

kotlů v budově ZŠ
Plzeňský Klatovy Měčín Rekonstrukce ústředního vytápění, výměna plynových kotlů v budově ZŠ - 

vytápění je z roku 1999, v současnosti dochází často k poruchám kotlů

500 000 350 000 2022 2027 záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

12
Základní škola a mateřská škola Měčín - 

příspěvková organizace
Město Měčín 75005221 102164134 650014545 Učitelské katedry Plzeňský Klatovy Měčín

Výměna kateder učitelů v kmenových učebnách ZŠ Měčín (stávající jsou 

opotřebované, mají špatnou stabilitu)
40 000 28 000 2022 2027 záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

13
Základní škola a mateřská škola Měčín - 

příspěvková organizace
Město Měčín 75005221 102164134 650014545 Přístavba nářaďovny k tělocvičně Plzeňský Klatovy Měčín

Přístavba nářaďovny k tělocvičně ZŠ, do stávajících prostor se již nevejde 

vybavení
1 000 000 700 000 2022 2027 záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

14
Základní škola a mateřská škola Bezděkov, 

okres Klatovy, příspěvková organizace
Obec Bezděkov 75006065 102152837 650049624

Rekonstrukce a vybavení sborovny a ředitelny v ZŠ 

Bezděkov
Plzeňský Klatovy Bezděkov

Rekonstrukce prostor a vybavení sborovny a ředitelny v ZŠ Bezděkov, včetně 

potřebných nezbytných úprav (stropní podhledy, elektroinstalace, omítky, 

podlaha) a dovybavení prostor novým nábytkem a skříní s vestavěnou 

kuchyňkou

1 200 000 840 000 2024 2024
záměr projednán a schválen zřizovatelem, je 

součástní akčního plánu rozvoje obce na rok 

2021-2023

ne

15
Základní škola a mateřská škola Bezděkov, 

okres Klatovy, příspěvková organizace
Obec Bezděkov 75006065 102152837 650049624 Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Plzeňský Klatovy Bezděkov

Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ pro dívky, které je zde od 70.tých let. 

Proběhla by oprava omítek, odpadů, oprava umývárny, obložení stěn a 

stropu, oddělení kabinek 

800 000 560 000 2024 2024 záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

16
Základní škola a mateřská škola Bezděkov, 

okres Klatovy, příspěvková organizace
Obec Bezděkov 75006065 102152837 650049624 Vybavení ZŠ a MŠ novým nábytkem Plzeňský Klatovy Bezděkov

Vybavení ZŠ a MŠ novým nábytkem pro potřeby žáků a pedagogických 

pracovníků (šatní skříně, psací stoly, vybavení). Stávající vybavení je staré 40 

let

500 000 350 000 2023 2024
záměr projednán a schválen zřizovatelem, je 

součástní akčního plánu rozvoje obce na rok 

2021-2023

ne

17
Základní škola a mateřská škola Bezděkov, 

okres Klatovy, příspěvková organizace
Obec Bezděkov 75006065 102152837 650049624 Výměna topných těles v budově ZŠ Plzeňský Klatovy Bezděkov

Výměna topných těles v budově ZŠ, v současné době vytápění 

akumulačními kamny z roku 1975, neumožňujícími dostatečnou regulaci 

(špatný technický stav). Cílem je úspora energie a finančních prostředků.

500 000 350 000 2024 2024
záměr projednán a schválen zřizovatelem, je 

součástní akčního plánu rozvoje obce na rok 

2021-2023

ne

18
Základní škola a mateřská škola Bezděkov, 

okres Klatovy, příspěvková organizace
Obec Bezděkov 75006065 102152837 650049624 Rekonstrukce sportovního hřiště v areálu ZŠ Plzeňský Klatovy Bezděkov

Výstavba multifunkčního sportoviště (volejbal, košíková, 2 atletické dráhy, 

doskočiště pro skok daleký). V areálu školy pak u místění herních prvků pro 

potřebu družiny

2 300 000 1 610 000 2022 2023

záměr projednán a schválen zřizovatelem, je 

součástní akčního plánu rozvoje obce na rok 

2021-2023, TD je již dokončena a běží stavební 

řízení

ne

19
Základní škola a mateřská škola Bezděkov, 

okres Klatovy, příspěvková organizace
Obec Bezděkov 75006065 102152837 650049624 Modernizace ICT v ZŠ a MŠ Plzeňský Klatovy Bezděkov

Navýšení kapacity internetu, modernizace sítě v ZŠ, výměna a pořízení 

nových PC, zakoupení interaktivní tabule pro MŠ
450 000 315 000 2024 2024 x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

20
Základní škola a mateřská škola Bezděkov, 

okres Klatovy, příspěvková organizace
Obec Bezděkov 75006065 102152837 650049624 Rekonstrukce tříd v ZŠ Plzeňský Klatovy Bezděkov

Rekonstrukce tříd v ZŠ- Oprava omítek, výměna podlahových krytin, rozvodů 

vody, elektřiny a internetu
900 000 630 000 2023 2024 záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

21
Masarykova základní škola Klatovy, tř. 

Národních mučedníků 185 
Město Klatovy 70874409 102164282 600068641 Rekonstrukce žákovské školní kuchyně Plzeňský Klatovy Klatovy Rekonstrukce žákovské školní kuchyně - zvýšení počtu pracovních míst 1 000 000 700 000 2023 2027 x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

22
Masarykova základní škola Klatovy, tř. 

Národních mučedníků 185 
Město Klatovy 70874409 102164282 600068641 Střecha velké tělocvičny, přilehlého sportovního zařízení Plzeňský Klatovy Klatovy

Střecha velké tělocvičny, přilehlého sportovního zařízení (posilovna, šatny) - 

výměna střešní krytiny
1 800 000 1 260 000 2023 2027 x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

23 Masarykova základní škola Klatovy, tř. 

Národních mučedníků 185 

Město Klatovy 70874409 102164282 600068641 Školní kuchyně Plzeňský Klatovy Klatovy

Výměna technického zařízení ve školní kuchyni z důvodu opotřebování 

(zejména varné kotle a pánve, 

konvektomat)

2 850 000 1 995 000 2023 2027 záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

24
Masarykova základní škola Klatovy, tř. 

Národních mučedníků 185 
Město Klatovy 70874409 102164282 600068641 Modernizace počítačové učebny Plzeňský Klatovy Klatovy

Masarykova ZŠ Klatovy – počítačová učebna v 2.NP; výměna 

zastaralé techniky – PC, klávesnice, myš, monitor; 30 ks
1 000 000 700 000 2023 2027 x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

25 Masarykova základní škola Klatovy, tř. 

Národních mučedníků 185 

Město Klatovy 70874409 102164282 600068641 Venkovní hřiště - osvětlení Plzeňský Klatovy Klatovy
Masarykova ZŠ Klatovy – vybudování osvětlení venkovního hřiště 

pro využití v rámci odpolední a večerní činnosti sportovních 

oddílů a dobrovolných skupin

1 000 000 700 000 2023 2027 x
záměr projednán a schválen zřizovatelem, 

Technická dokumentace je dokončena
ne

26
Masarykova základní škola Klatovy, tř. 

Národních mučedníků 185 
Město Klatovy 70874409 102164282 600068641 Interaktivní tabule Plzeňský Klatovy Klatovy

Masarykova ZŠ Klatovy – výměna zastaralých interaktivních 

tabulí v učebnách
700 000 490 000 2023 2027 x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

27
Masarykova základní škola Klatovy, tř. 

Národních mučedníků 185 
Město Klatovy 70874409 102164282 600068641 Pořízení ICT techniky pro žáky Plzeňský Klatovy Klatovy

Masarykova ZŠ Klatovy – modernizace ICT vybavení pro žáky

(iPAD, notebook), 
500 000 350 000 2023 2027 x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

27
Masarykova základní škola Klatovy, tř. 

Národních mučedníků 185 
Město Klatovy 70874409 102164282 600068641 Pořízení ICT techniky pro pedagogické pracovníky Plzeňský Klatovy Klatovy

Masarykova ZŠ Klatovy – modernizace ICT vybavení 

pedagogických pracovníků (iPAD, notebook)
400 000 280 000 2023 2027 x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

28
Masarykova základní škola Klatovy, tř. 

Národních mučedníků 185 
Město Klatovy 70874409 102164282 600068641 Venkovní sportovní zařízení – výměna umělého povrchu Plzeňský Klatovy Klatovy

Masarykova ZŠ Klatovy – výměna umělých povrchů ve venkovním 

sportovním zařízení z důvodu opotřebování
2 500 000 1 750 000 2023 2027 x

záměr projednán a schválen zřizovatelem, 

Technická dokumentace je dokončena
ne

29 Základní škola Klatovy, Čapkova ul.126 Město Klatovy 70825912 102164274 600068633 Rekonstrukce žákovských šaten Plzeňský Klatovy Klatovy
Rekonstrukce žákovských šaten v suterénu školy, částečné vybavení 

šatnovými skříňkami
700 000 490 000 2022 2027 záměr ve fázi přípravy, zřizovatel souhlasí ne

30 Základní škola Klatovy, Čapkova ul.126 Město Klatovy 70825912 102164274 600068633
Vybavení pro zajištění rozvoje žáků v oblasti umění a 

kultury
Plzeňský Klatovy Klatovy

Modernizace odborné učebny výtvarné výchovy včetně kabinetů a obměna 

dosluhujícího výtvarného vybavení
700 000 490 000 2022 2027 x záměr ve fázi přípravy, zřizovatel souhlasí ne

31 Základní škola Klatovy, Čapkova ul.126 Město Klatovy 70825912 102164274 600068633
Vybavení pro zajištění rozvoje žáků v oblasti digitální a 

polytechnické výchovy 
Plzeňský Klatovy Klatovy

Vybudování odborných učeben mechatroniky a robotiky včetně vybavení 
2 000 000 1 400 000 2022 2027 x x záměr ve fázi přípravy, zřizovatel souhlasí ne

32 Základní škola Klatovy, Čapkova ul.126 Město Klatovy 70825912 102164274 600068633
Modernizace vybavení a zařízení školního poradenského 

pracoviště a sekretariátu školy
Plzeňský Klatovy Klatovy

Modernizace a obměna dosluhujícího vybavení a zařízení školního 

poradenského pracoviště a sekretariátu školy 
600 000 420 000 2022 2027 x záměr ve fázi přípravy, zřizovatel souhlasí ne

33 Základní škola Klatovy, Čapkova ul.126 Město Klatovy 70825912 102164274 600068633 Modernizace vybavení a zařízení školní jídelny Plzeňský Klatovy Klatovy Obměna dosluhujícího zařízení a vybavení školní jídelny včetně žákovských 

šaten, školní kuchyně, kanceláří a zázemí pro zaměstnance školní jídelny

3 100 000 2 170 000 2022 2027 záměr ve fázi přípravy, zřizovatel souhlasí ne

34 Základní škola Klatovy, Čapkova ul.126 Město Klatovy 70825912 102164274 600068633
Vybavení pro zajištění rozvoje žáků v zájmovém 

vzdělávání ve školní družině 
Plzeňský Klatovy Klatovy

Modernizace dvou oddělení školní družiny včetně zázemí pro vychovatelky 
500 000 350 000 2022 2027 x záměr ve fázi přípravy, zřizovatel souhlasí ne

Základní škola Klatovy, Čapkova ul.126 Město Klatovy 70825912 102164274 600068633 Oprava části střechy budovy základní školy Plzeňský Klatovy Klatovy Výměna střešní krytiny na východní části budovy základní školy 700 000 490 000 2022 2027 záměr ve fázi přípravy, zřizovatel souhlasí ne

36 Základní škola Klatovy, Čapkova ul.126 Město Klatovy 70825912 102164274 600068633
Vybavení pro zajištění rozvoje žáků v oblasti tělesné 

výchovy 
Plzeňský Klatovy Klatovy

Modernizace sálu pohybové výchovy včetně šaten a kabinetu, částečná 

renovace povrchu podlahy sportovního sálu sportovní haly a obměna 

dosluhujícího sportovního vybavení školy

900 000 630 000 2022 2027 záměr ve fázi přípravy, zřizovatel souhlasí ne

37 Základní škola Klatovy, Čapkova ul.126 Město Klatovy 70825912 102164274 600068633
Vybavení pro zajištění rozvoje žáků v oblasti přírodních 

věd 
Plzeňský Klatovy Klatovy

Modernizace odborné učebny přírodopisu včetně dvou kabinetů a obměny 

zastaralých pomůcek 
800 000 560 000 2022 2027 x x záměr ve fázi přípravy, zřizovatel souhlasí ne

38 Základní škola Klatovy, Čapkova ul.126 Město Klatovy 70825912 102164274 600068633 Vybavení pro zajištění rozvoje žáků na II.stupni školy Plzeňský Klatovy Klatovy
Modernizace kmenových tříd II.stupně včetně sborovny pro učitele II.stupně 

2 000 000 1 400 000 2022 2027 x záměr ve fázi přípravy, zřizovatel souhlasí ne

39 Základní škola Klatovy, Čapkova ul.126 Město Klatovy 70825912 102164274 600068633 Vybavení pro zajištění rozvoje žáků na I.stupni školy Plzeňský Klatovy Klatovy
Modernizace kmenových tříd I.stupně včetně sborovny pro učitele I.stupně 

a dvou kabinetů 
3 000 000 2 100 000 2022 2027 x záměr ve fázi přípravy, zřizovatel souhlasí ne

40 Základní škola Klatovy, Čapkova ul.126 Město Klatovy 70825912 102164274 600068633
Vybavení pro zajištění rozvoje žáků v oblasti přírodních 

věd 
Plzeňský Klatovy Klatovy

Modernizace odborné učebny chemie včetně kabinetu a obměny 

zastaralých pomůcek 
700 000 490 000 2022 2027 x x záměr ve fázi přípravy, zřizovatel souhlasí ne

41 Základní škola Klatovy, Čapkova ul.126 Město Klatovy 70825912 102164274 600068633
Vybavení pro zajištění rozvoje žáků v oblasti umění a 

kultury 
Plzeňský Klatovy Klatovy

Modernizace odborné učebny hudební výchovy včetně kabinetu a 

vybudování víceúčelového nahrávacího studia 
800 000 560 000 2022 2027 x záměr ve fázi přípravy, zřizovatel souhlasí ne

Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit ZŠ (2021-2027)

Číslo 

řádku
Zřizovatel IČ školy IZO školy RED IZO školy

Název projektu Obec realizace
rekonstrukce 

učeben 

neúplných škol v 

CLLD

vnitřní/venkovní 

zázemí pro 

komunitní aktivity 

vedoucí k sociální 

inkluzi

konektivita

Typ projektu 2)

Název školy

zázemí pro školní 

poradenské 

pracoviště 

s vazbou na podporovanou oblast

Obsah projektu

Identifikace školy Výdaje projektu  v Kč 1) Předpokládaný termín 

realizace měsíc, rok

Stav připravenosti projektu k realizaci 

stručný popis např. zpracovaná PD, zajištěné 

výkupy, výběr dodavatele

vydané stavební 

povolení ano/ne

celkové výdaje 

projektu  

z toho 

předpokládané 

způsobilé 

výdaje EFRR

zahájení 

realizace

ukončení 

realizace

Kraj realizace budování zázemí 

družin a školních 

klubů

Obec s rozšířenou 

působností - 

realizace



42 Základní škola Klatovy, Tolstého 765 Město Klatovy 49207440 102164304 600068650
Vybavení nových odborných učeben (Fyzika, Chemie, cizí 

jazyky)
Plzeňský Klatovy Klatovy

Odborné učebny jsou stále v původním stavu, který je již v dnešní době 

nedostačující. Příchodem nových technologii, je nutno modernizovat 

odborné učebny. Proto je třeba dovybavit a modernizovat tyto odborné 

učebny dle nových, moderních přístrojů, abychom výuku žáků přizpůsobili 

stále vyšším nárokům na používání moderních zařízení v praxi 

3 000 000 2 100 000 2022 2027 x x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

43 Základní škola Klatovy, Tolstého 765 Město Klatovy 49207440 102164304 600068650 Konektivita Plzeňský Klatovy Klatovy

Z důvodu zastaralého síťového připojení, které již nedostačuje současným 

požadavkům na stále zvyšující síťovou konektivitu, je třeba upgradovat síť. 

Budeme se připojovat na městskou optickou metropolitní síť s možností 

využívání služeb městského datového centra. Posílení páteřního připojení a 

následných prvků 

5 000 000 3 500 000 2022 2027   x x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

44 Základní škola Klatovy, Tolstého 765 Město Klatovy 49207440 102164304 600068650
Vybavení a modernizace kabinetů pro učitele 

Plzeňský Klatovy Klatovy

Kabinety učitelů jsou stále původní od výstavby školy. Proto je chceme 

modernizovat, aby učitele se mohli připravovat na výuky v důstojném 

prostředí a měli potřebné pracovní podmínky

1 000 000 700 000 2022 2027 x x x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

45
Základní škola Nýrsko, Školní ulice 

příspěvková organizace
Město Nýrsko 43317880 102164495 600068757 Modernizace vybavení školní kuchyně  - Etapa 1 Plzeňský Klatovy Nýrsko

Školní kuchyně jako součást Školní jídelny — Husova 155, Nýrsko. Obnova 

gastrovybavení Školní kuchyně, kdy současné pochází z r. 2008. Vzhledem k 

tomu, kuchyně vaří téměř celoročně (příměstské tábory v době hlavních i 

vedlejších prázdnin) pro žáky 2 nýrských škol, je potřeba kvalitní a moderní 

technické vybavení, sofistikované technologie a gastronádoby pro přípravu i 

výdej pokrmů. 

2 000 000 1 400 000 2022 2027 záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

46
Základní škola Nýrsko, Školní ulice 

příspěvková organizace
Město Nýrsko 43317880 102164495 600068757 Modernizace vybavení školní kuchyně  - Etapa 2 Plzeňský Klatovy Nýrsko

Školní kuchyně jako součást Školní jídelny — Husova 155, Nýrsko. Obnova 

gastrovybavení Školní kuchyně, kdy současné pochází z r. 2008. Vzhledem k 

tomu, kuchyně vaří téměř celoročně (příměstské tábory v době hlavních i 

vedlejších prázdnin) pro žáky 2 nýrských škol, je potřeba kvalitní a moderní 

technické vybavení, sofistikované technologie a gastronádoby pro přípravu i 

výdej pokrmů. 

2 000 000 1 400 000 2022 2027 záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

47
Základní škola Nýrsko, Školní ulice 

příspěvková organizace
Město Nýrsko 43317880 102164495 600068757 Venkovní učebna Plzeňský Klatovy Nýrsko

Součástí školního areálu je nevyužívaný dřevěný srub, který by po částečné 

úpravě mohl sloužit jako venkovní učebna (období duben — Červen + září) 

nejen pro výuku např. prvouky, přírodovědy, přírodopisu, fyziky, ale i 

ostatních vyuč. předmětů. Stejně tak by mohl být využíván žáky školní 

družiny. Výhody výuky venku jsou již několik let prokazatelně zmiňovány 

jako přínos pro výuku žáků — změna prostředí, čerstvý vzduch, praktické 

dovednosti, experimenty, environmentální výchova, zařazování jiných 

forem a metod učení apod. Projekt by zahrnoval částečnou demolici 

stávajícího objektu, jeho přestavbu na venkovní altán + venkovní stoly a 

sezení pro žáky a vyučující. 

800 000 560 000 2022 2027 x x záměr ve fázi přípravy, zřizovatel souhlasí ne

48
Základní škola Nýrsko, Školní ulice 

příspěvková organizace
Město Nýrsko 43317880 102164495 600068757 Přestavba Školní jídelny / rozšíření kapacity Školní jídelny Plzeňský Klatovy Nýrsko

Stávající školní jídelna stoji mimo objekty obou nýrských škol — Husova ul. 

156 ; budova byla postavena v roce ve 30. letech 20. století a kapacitně dnes 

nevyhovuje střídání 363 žákovských strávníků z obou nýrských Škol. V 

současné době je ve Školní jídelně 96 míst a soustavně se tvoří fronty žáků 

čekajících na místo. Velké problémy způsobovalo i zajišťování hygienických i 

protiepidemických opatření v době pandemie covid-19. Zřizovatel má již 

několik let zpracovaný projekt na přestavbu a rozšíření stávající budovy. 

Záměrem je navýšení počtu míst ve Školní jídelně, aby mohl být zajištěno 

stolování na určité úrovni a s ohledem na kulturu stolování i hygienické 

předpisy. 

6 000 000 4 200 000 2024 2025
záměr projednán a schválen zřizovatelem, 

Technická dokumentace je dokončena
ne

49
Základní škola Nýrsko, Školní ulice 

příspěvková organizace
Město Nýrsko 43317880 102164495 600068757 Modernizace učebny cizích jazyků Plzeňský Klatovy Nýrsko

Místo realizace — učebna ZŠ. Do současné doby využívány pro výuku cizích 

jazyků klasické učebny. Z důvodu zkvalitnění výuky a stále vyšší potřebě 

znalosti cizích 

jazyků, s ohledem na konkurenceschopnost žáků naší školy ve srovnání s 

jinými by byla potřeba 1 specializovaná digitální učebna na výuku cizích 

jazyků s technickým vybavením — nový rozměr výuky a komunikace s 

vyučujícím (software, sluchátka, ovládací pult, nahrávání apod.). 

500 000 350 000 2022 2027 x záměr ve fázi přípravy, zřizovatel souhlasí ne

50
Základní škola Nýrsko, Školní ulice 

příspěvková organizace
Město Nýrsko 43317880 102164495 600068757 Modernizace učebny informatiky Plzeňský Klatovy Nýrsko

Místo realizace — učebna ZŠ. Současná učebna pro 16 žáků nevyhovuje 

požadavkům změn výuky od r. 2023 tak, jak předpokládá RVP ZV. Z důvodu 

modernizace výuky informatiky a jejího nového pojetí (elektronika, 

robotika, programování) je potřeba výrazně modernizovat vybavení učebny 

s ohledem na úpravy ŠVP. 

Jedná se především o výměnu stolních PC a LCD monitorů, nákup 1 

grafického tabletu s tlakovým perem, 3D tiskárny, 3D scanneru, 

interaktivního výukového displeje vybaveného integrovaným PC modulem 

na pojízdném stojanu vč. výukového softwaru, nákup tiskárny, 4 ks All-in-

one zařízení, robotických stavebnic a robotických sad). 

600 000 420 000 2022 2027 x záměr ve fázi přípravy, zřizovatel souhlasí ne

51
Základní škola Nýrsko, Školní ulice 

příspěvková organizace
Město Nýrsko 43317880 102164495 600068757 Modernizace vybavení školní kuchyně Plzeňský Klatovy Nýrsko

Místo realizace — školní kuchyně součást školní jídelny — Husova 156, 

Nýrsko. Obnova gastrovybavení školní kuchyně, kdy současné pochází z r. 

2008. Vzhledem k tomu, že kuchyně vaří téměř celoročně (příměstské tábory 

v době hlavních i vedlejších prázdnin) pro žáky 2 nýrských škol, je potřeba 

kvalitní a moderní technické vybavení, sofistikované technologie a 

gastronádoby pro přípravu i výdej pokrmů. 

5 000 000 3 500 000 2022 2027 záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

52
Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, 

Komenského ul. 250, příspěvková organizace 
Město Nýrsko 49207075 102164487 600068749

Interaktivní tabule 
Plzeňský Klatovy Nýrsko

Pořízení interaktivní tabule je součástí další plánované modernizace výuky s 

ohledem na zvýšení atraktivity výuky pro děti a v neposlední řadě podpory 

kognitivního rozvoje dětí. 

200 000 140 000 2022 2027 x záměr ve fázi přípravy, zřizovatel souhlasí ne

53
Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, 

Komenského ul. 250, příspěvková organizace 
Město Nýrsko 49207075 102164487 600068749

Fasáda Komenského č.388 
Plzeňský Klatovy Nýrsko

Současný stav fasády na malé budově školy je ve stavu, kdy by bylo žádoucí 

provést rekonstrukci fasády, včetně zateplení z důvodu snížení energetické 

náročnosti provozu školy. 

3 000 000 2 100 000 2022 2027 záměr ve fázi přípravy, zřizovatel souhlasí ne

54
Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, 

Komenského ul. 250, příspěvková organizace 
Město Nýrsko 49207075 102164487 600068749

Environmentální úprava prostoru před hlavní budovou 

školy Plzeňský Klatovy Nýrsko

Cílem projektu je úprava stávajícího prostoru před školou za účelem 

zvýšení a obnovy podílu zeleně s ohledem na zabudování dřevěných 

elementů pro volnočasovou relaxaci a odpočinkových zón (altány, 

lavičky,odpočívadla) během Časového prostoru každodenní výuky. V 

neposlední řadě je cílem zmíněného projektu i zvýšení psychické pohody 

dětí. 

1 000 000 700 000 2022 2027 x x záměr ve fázi přípravy, zřizovatel souhlasí ne

55
Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, 

Komenského ul. 250, příspěvková organizace 
Město Nýrsko 49207075 102164487 600068749

Venkovní učebna 
Plzeňský Klatovy Nýrsko

Cílem projektu je vybudovat učebnu ve venkovních prostorách školy tzv. 

pod „Širým nebem“, podpořit pobyt dětí na čerstvém vzduchu za příznivého 

počasí, prohloubení vazby na přírodu, aplikace praktické stránky výuky v 

terénu. 

1 000 000 700 000 2022 2027 x záměr ve fázi přípravy, zřizovatel souhlasí ne

56
Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, 

Komenského ul. 250, příspěvková organizace 
Město Nýrsko 49207075 102164487 600068749

Víceúčelové hřiště včetně běžecké dráhy (přírodní 

trávník) 
Plzeňský Klatovy Nýrsko

Cílem projektu by mělo být posílení prostoru pro venkovní aktivity (zejména 

atletiku) žáků školy, dále rekonstrukce trávníku, doskočiště z plánů 

předchozích let se již povedlo realizovat, jedná se o propojení plánované 

rekonstrukce z předchozích let. 

1 000 000 700 000 2022 2027 záměr ve fázi přípravy, zřizovatel souhlasí ne

57
Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, 

Komenského ul. 250, příspěvková organizace 
Město Nýrsko 49207075 102164487 600068749 Obměna IT vybavení Plzeňský Klatovy Nýrsko

Projekt je zaměřen na obnovu a modernizaci, případné doplnění stávajícího 

IT vybavení za účelem zvýšení efektivity výuky, nahrazení a doplnění stavu 

dosluhujícího nebo zastaralého vybavení. 

300 000 210 000 2022 2027 x x záměr ve fázi přípravy, zřizovatel souhlasí ne

58
Základní umělecká škola Nýrsko příspěvková 

organizace
Město Nýrsko 73729027 102164941 651039550 Obnova IT vybavení Plzeňský Klatovy Nýrsko

Nákup a instalace DAW SW pro využití ve výuce v ZUŠ. Multilicence 

hudebního SW pro práci s hudebními soubory a 

příslušná zařízení (kontroléry, mixážní pulty apod.). Pro výuku v Nýrsku a 

Železné Rudě.

200 000 140 000 2022 2027 x záměr ve fázi přípravy, zřizovatel souhlasí ne

59
Masarykova základní škola Janovice nad 

Úhlavou okres Klatovy
Město Janovice nad Úhlavou 70873607 102164436 600068706

Modernizace učeben školní družiny, knihovny a učeben 

ICT 
Plzeňský Klatovy

Janovice nad 

Úhlavou

Rekonstrukce půdních prostor nad novou budovou školy pro účely vzniku 

moderních učeben školní družiny, školní knihovny a odborných učeben 

robotiky a jazykové přípravy. Součástí projektu je také modernizace 

stávajících učeben informačních a komunikačních technologií. 

40 000 000 28 000 000 2023 2025 x x x x x
záměr projednán a schválen zřizovatelem, 

Technická dokumentace se zpracovává
ne 

60
Masarykova základní škola Janovice nad 

Úhlavou okres Klatovy
Město Janovice nad Úhlavou 70873607 102164436 600068706 Konektivita Plzeňský Klatovy

Janovice nad 

Úhlavou

Modernizace konektivity celé školy v závislosti na vybavení nových 

odborných učeben, narůstající potřebě využívání digitálních technologií ve 

výuce a stabilním síťovém připojení. 
10 000 000 7 000 000 2023 2025 x x

záměr projednán a schválen zřizovatelem, 

Technická dokumentace se zpracovává
ne 

61
Základní škola a Mateřská škola Běšiny, 

okres Klatovy, příspěvková organizace 
Obec Běšiny 75005808 102152829 650013743

Výstavba multifunkční učebny v podkroví a řešení 

bezbariérovosti - výtah
Plzeňský Klatovy Běšiny

Výstavba multifunkční učebny v podkroví budovy školy a  s tím spojená 

oprava střechy, realizace výtahu, následně nová fasáda. Učebna bude 

sloužit kromě školy i komunitním aktivitám, U3V
45 000 000 31 500 000 2023 2026 x x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

62
Masarykova základní škola Klatovy, tř. 

Národních mučedníků 185 
Město Klatovy 70874409 102164282 600068641 Fasáda a přilehlé okolí budovy Žižkova 360 Plzeňský Klatovy Klatovy

Oprava fasády a přilehlého chodníku a komunikace u budovy školy a školní 

jídelny z důvodu stáří a poškozní
7 000 000 4 900 000 2023 2027 x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

63
Masarykova základní škola Klatovy, tř. 

Národních mučedníků 185 
Město Klatovy 70874409 102164282 600068641 Rekonstrukce sociálního zařízení v budově Žižkova 360 Plzeňský Klatovy Klatovy

Rekonstrukce sociálního zařízení v budově školy a školní jídelny z důvodů 

zastaralého vybavení - dlažba, obklady, sanita, WC, umyvadla..
1 500 000 1 050 000 2023 2027 x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

64
Základní škola a Mateřská škola Předslav,  

okres Klatovy , příspěvková organizace
Obec Předslav 60610859 102152969 650049306 Učebna EVVO Plzeňský Klatovy Předslav

Celková rekonstrukce stávající místnosti a učebnu EVVO - nový strop a 

osvětlení, podlaha , omítky, rozvod elektroinstalace, strukturovaná kabeláž, 

vybavení ergonomickým nábytkem, školní tabule s dataprojektorem

4 000 000 2 800 000 2024 2024 x
záměr projednán a schválen zřizovatelem, je 

součástí strategie obce, obec plánuje 

spolfinancovat

ne

65
Základní škola a Mateřská škola Předslav,  

okres Klatovy , příspěvková organizace
Obec Předslav 60610859 102152969 650049306 Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Plzeňský Klatovy Předslav Kompletní rekonstrukce chlapeckých, dívčích i zaměstnaneckých WC - 

obklady, dlažby, WC, umyvadla

500 000 350 000 2025 2025
záměr projednán a schválen zřizovatelem, je 

součástí strategie obce, obec plánuje 

spolfinancovat

ne

66
Základní škola a Mateřská škola Předslav,  

okres Klatovy , příspěvková organizace
Obec Předslav 60610859 102152969 650049306 Výměna střešní krytiny Plzeňský Klatovy Předslav Výměna střešní krytiny a okapů 4 000 000 2 800 000 2024 2024  

záměr projednán a schválen zřizovatelem, je 

součástí strategie obce, obec plánuje 

spolfinancovat

ne



67
Základní škola a Mateřská škola Vrhaveč,  

příspěvková organizace
Obec Vrhaveč 75005816 102164037 650049179

Přístavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ Vrhaveč k rozšíření 

prostorových kapacit školy
Plzeňský Klatovy Vrhaveč

Rozšíření prostorových kapacit školy určených pro výuku, družinu a zázemí 

pro pedagogické pracovníky. Projekt řeší nedostatek prostorových kapacit 

(nedostatek učeben pro polytechnické a jazykové vzdělávání, ICT 

vzdělávání, prostor pro družinu, větší komunitní místnosti pro setkávání, 

celoškolní akce a kabinety pro ukládání učebních pomůcek).

42 560 000 29 792 000 2023 2027 x x x x

záměr je projednán a schválen zřizovatelem, je 

součástí strategie obce, jde o rozšíření 

prostorových kapacit školy, PD dokončena 

2021, stavební povolení vydáno 9.4. 2022

ano

68
Základní škola a Mateřská škola Vrhaveč,  

příspěvková organizace
Obec Vrhaveč 75005816 102164037 650049179 Vybudování venkovního hřiště u ZŠ Plzeňský Klatovy Vrhaveč

Výstavba multifunkčního hřiště u budovy školy se zaměřením na atletiku a 

míčové hry pro potřeby ZŠ, ŠD i MŠ
5 000 000 3 500 000 2022 2027 x

záměr projednán a schválen zřizovatelem, je 

součástí strategie obce
ne

69
Základní škola a Mateřská škola Vrhaveč,  

příspěvková organizace
Obec Vrhaveč 75005816 102164037 650049179 Modernizace ICT v ZŠ a MŠ Plzeňský Klatovy Vrhaveč

Modernizace sítě v ZŠ, pořízení nových výkonnějších PC, výměna 

dataprojektorů, zakoupení interaktivního panelu nebo tabule do MŠ
600 000 420 000 2023 2025 x

záměr projednán a schválen zřizovatelem, je 

součástí strategie obce
ne

70 Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194 Město Klatovy 69982813 102164266 600068625 Bezbariérovost Plzeňský Klatovy Klatovy Zajištění bezbariérovosti ve škole 5 000 000 3 500 000 2022 2027
záměr projednán a schválen zřizovatelem, 

zajištění bezbariérovosti
ne

71 Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194 Město Klatovy 69982813 102164266 600068625 Jazyková učebna I. stupeň včetně odborných kabinetů Plzeňský Klatovy Klatovy
Modernizace jazykové učebny vč. pořízení vybavení a úprav učebny, včetně 

odborných kabinetů, IT technologií
5 000 000 3 500 000 2022 2027 x x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

72 Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194 Město Klatovy 69982813 102164266 600068625
Jazyková a informatická učebna II. stupeň včetně 

odborných kabinetů
Plzeňský Klatovy Klatovy

Modernizace jazykové učebny, informatické učebny vč. pořízení vybavení a 

úprav učebny, včetně odborných kabinetů, IT technologií
5 000 000 3 500 000 2022 2027 x x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

73 Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194 Město Klatovy 69982813 102164266 600068625
Odborná učebna fyziky a chemie, včetně odborných 

kabinetů
Plzeňský Klatovy Klatovy Odborná učebna fyziky a chemie, včetně odborných kabinetů 5 000 000 3 500 000 2022 2027 x x x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

74 Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194 Město Klatovy 69982813 102164266 600068625
Odborná učebna mechatroniky, včetně odborných 

kabinetů
Plzeňský Klatovy Klatovy Odborná učebna mechatroniky, včetně odborných kabinetů 5 000 000 3 500 000 2022 2027 x x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

75 Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194 Město Klatovy 69982813 102164266 600068625
Odborná učebna přírodopisu, včetně odborných 

kabinetů
Plzeňský Klatovy Klatovy Odborná učebna přírodopisu, včetně odborných kabinetů 5 000 000 3 500 000 2022 2027 x x x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

76 Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194 Město Klatovy 69982813 102164266 600068625 Učebna robotiky, včetně odborných kabinetů Plzeňský Klatovy Klatovy Odborná učebna robotiky, včetně odborných kabinetů 5 000 000 3 500 000 2022 2027 x x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

77 Základní škola Klatovy, Tolstého 765 Město Klatovy 49207440 102164304 600068650
Jazyková a informatická učebna včetně odborných 

kabinetů
Plzeňský Klatovy Klatovy

Modernizace jazykové učebny, informatické učebny vč. pořízení vybavení a 

úprav učebny, včetně odborných kabinetů, IT technologií
5 000 000 3 500 000 2022 2027 x x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

78 Základní škola Klatovy, Tolstého 765 Město Klatovy 49207440 102164304 600068650 Konektivita Plzeňský Klatovy Klatovy Konektivita na modernizaci datových a wifi sítí ve škole 10 000 000 7 000 000 2022 2027 x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

79 Základní škola Klatovy, Tolstého 765 Město Klatovy 49207440 102164304 600068650 Mobilní učebna 1. stupeň - jazyková učebna Plzeňský Klatovy Klatovy Mobilní učebna pro 1. stupeň - jazyková učebna 3 000 000 2 100 000 2022 2027 x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

81 Základní škola Klatovy, Tolstého 765 Město Klatovy 49207440 102164304 600068650 Odborná učebna fyziky, včetně odborných kabinetů Plzeňský Klatovy Klatovy Odborná učebna fyziky, včetně odborných kabinetů 5 000 000 3 500 000 2022 2027 x x x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

82 Základní škola Klatovy, Tolstého 765 Město Klatovy 49207440 102164304 600068650 Odborná učebna chemie, včetně odborných kabinetů Plzeňský Klatovy Klatovy Odborná učebna chemie, včetně odborných kabinetů 5 000 000 3 500 000 2022 2027 x x x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

83 Základní škola Klatovy, Tolstého 765 Město Klatovy 49207440 102164304 600068650
Odborná učebna přírodopisu, včetně odborných 

kabinetů
Plzeňský Klatovy Klatovy Odborná učebna přírodopisu, včetně odborných kabinetů 5 000 000 3 500 000 2022 2027 x x x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

84 Základní škola Klatovy, Tolstého 765 Město Klatovy 49207440 102164304 600068650 Počítačová učebna, včetně odborných kabinetů Plzeňský Klatovy Klatovy Počítačová učebna, včetně odborných kabinetů 5 000 000 3 500 000 2022 2027 x x záměr projednán a schválen zřizovatelem ne

85 Základní škola Klatovy, Tolstého 765 Město Klatovy 49207440 102164304 600068650 Bezbariérovost Plzeňský Klatovy Klatovy Zajištění bezbariérovosti ve škole 2 000 000 1 400 000 2022 2027
záměr projednán a schválen zřizovatelem, 

zajištění bezbariérovosti
ne

86
Základní škola a Mateřská škola Čachrov, 

okres Klatovy, p. o.
Obec Čachrov 69983615 102164096 650032314  Instalace zabezpečovacího zařízení u školy Plzeňský Klatovy Čachrov

Místem realizace projektu je budova školy čp. 10, kde by došlo k instalaci 

zvonků s videokamerou u hlavních vchodových dveří a displejů v 

jednotlivých částech budovy tak, aby příchozí zvonili na příslušnou část 

školy a lidé uvnitř přes displej návštěvníka viděli. Zařízení usnadní provoz 

školy při vyzvedávání žáků /předávání věcí a významně zvýší bezpečnost ve 

škole

1 000 000 700 000 2023 2030

záměr je plánován a je součástí 

STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE 

ČACHROV PRO ROKY 2021 – 2030 

ne

87
Základní škola a Mateřská škola Čachrov, 

okres Klatovy, p. o.
Obec Čachrov 69983615 102164096 650032314 Výstavba venkovní učebny u školy Plzeňský Klatovy Čachrov

Místem realizace je plocha sousedící s budovou školy. Škola žádnou 

venkovní učebnou nedisponuje, možnosti výuky venku jsou omezené. Došlo 

by ke kvalitativnímu zlepšení podmínek vzdělávání v oblastech nejen 

přírodních věd. 

3 000 000 2 100 000 2023 2030 x
záměr je plánován a je součástí 

STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE 

ČACHROV PRO ROKY 2021 – 2030 

ne

88
Základní škola a Mateřská škola Čachrov, 

okres Klatovy, p. o.
Obec Čachrov 69983615 102164096 650032314 Půdní vestavba Plzeňský Klatovy Čachrov

Místem realizace je podkroví budovy školy čp. 10, kde by vznikl multifunkční 

prostor s možností využití na specializované učebny  (cizí jazyky, výpočetní 

technika, robotika) s odpovídajícím zařízením a vybavením. 

10 000 000 7 000 000 2023 2030 x x x x
záměr je plánován a je součástí 

STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE 

ČACHROV PRO ROKY 2021 – 2030 

ne

89
Základní škola a Mateřská škola Čachrov, 

okres Klatovy, p. o.
Obec Čachrov 69983615 102164096 650032314 Průběžné opravy budovy školy Plzeňský Klatovy Čachrov

Místem realizace je celá budova školy čp. 10, kde by v několika fázích mělo 

dojít k výměně (místy původních) rozvodů vody a odpadů a rozvodů 

elektřiny, rekonstrukci venkovního vstupního schodiště, výměně střechy a 

odizolování budovy. Cílem je zajistit také bezbariérovost školy.

20 000 000 14 000 000 2023 2030
záměr je plánován a je součástí 

STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE 

ČACHROV PRO ROKY 2021 – 2030 

ne

90
Základní škola a Mateřská škola Čachrov, 

okres Klatovy, p. o.
Obec Čachrov 69983615 102164096 650032314 Oplocení části areálu školy  Plzeňský Klatovy Čachrov Plot oddělující plochy užívané školou je po dvou stranách velmi poškozený a 

neplní svoji funkci ani nepřispívá k estetičnu prostoru. 

2 000 000 1 400 000 2023 2030 x

záměr je plánován a je součástí 

STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE 

ČACHROV PRO ROKY 2021 – 2030 

ne

91

..

Schváleno v Klatovech dne 20.07.2022 Řídícím výborem Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Klatovy  

Bc. Soňa Hladíková

Předseda ŘV MAP

Pozn.
Vybudované odborné učebny mohu být využívány i pro zájmové a neformální vzdělávání.

1) Uveďte celkové předpokládané náklady na realizaci projektu. Podíl EFRR bude doplněn/přepočten ve finální verzi MAP určené ke zveřejnění.

 EFRR bude vypočteno dle podílu spolufinancování z EU v daném kraji, až bude míra spolufinancování pevně stanovena. Uvedená částka EFRR bude maximální částkou dotace z EFRR v žádosti o podporu v IROP.

2) Relevantní označte křížkem (zaškrtněte). Vazba investiční priority (projektu) na daný typ projektu/oblast vzdělávání bude posuzována v přijatelnosti žádosti o podporu předložené do IROP, požadované musí být zaškrtnuto.

3) a 4)  Vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání:

•           Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk),

•           Člověk a jeho svět,

•           Matematika a její aplikace,

•           Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

•           Člověk a svět práce, 

•           Průřezová témata RVP ZV: Environmentální výchova.

                        

Přírodovědné vzdělávání je zaměřené na porozumění základním přírodovědným pojmům a zákonům, na porozumění a užívání metod vědeckého zkoumání přírodních faktů (přírodních objektů, procesů, vlastností, zákonitostí).

Cílem v přírodovědném vzdělávání je rozvíjet schopnosti potřebné při využívání přírodovědných vědomosti a dovednosti pro řešení konkrétních problémů. 

Cílem polytechnického vzdělávání je rozvíjet znalosti o technickém prostředí a pomáhat vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, rozvoj spolupráce, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti 

a podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit.

5) Schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována prostřednictvím odborných učeben pro výuku informatiky a dále pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy a polytechnické vzdělávání.

Kolonka „práce s digi. tech.“ se zaškrtává, jestliže se v učebnách bude vyučovat ICT, programování, robotika, grafika, design apod. Pokud budete chtít koupit PC/tablety a další HW či SW do dalších podporovaných oborných učeben 

(přírodní vědy, polytechnika, ciz. jazyk), tak není nutné mít zaškrtnuto „práce s digi. tech.“, ale je nutné zaškrtnout příslušnou odbornou oblast. 


