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11. Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 
 

 11.1 Vize 
  

Na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč jsou na základních i mateřských školách 

tvořeny takové podmínky, aby ze škol odcházeli všestranně vzdělaní žáci, kteří jsou připraveni pokračovat 

v dalším vzdělávání a úspěšné přípravě pro budoucí povolání. Správní obvod obce s rozšířenou působností 

Třebíč disponuje stabilní, spolupracující a finančně udržitelnou sítí základních a mateřských škol. Působení 

ostatních aktérů na poli vzdělávání také nemalou měrou působí a ovlivňuje školní i mimoškolní vzdělávání 

dětí a žáků, jejich znalosti, dovednosti i zájmy.  

 

11.2 Popis zapojení aktérů 
 

Široká veřejnost je informována o projektu prostřednictvím webových stránek Města Třebíče www.trebic.cz 

u informací k projektu „MAP ORP Třebíč“, kde jsou vyvěšeny vždy aktuální materiály k projektu. Z dění v 

projektu jsou taktéž vytvořeny tiskové zprávy ze strany MěÚ Třebíč. 

Všichni členové „Partnerství“ jsou zapojeni do vytváření plánu tak, že jsou pravidelně informování zasíláním 

jednotlivých částí vznikajícího MAP, ke kterému mohou ve stanovené lhůtě vyjádřit své postoje a 

stanoviska. Do Řídícího výboru jsou taktéž zapojeni všichni zástupci relevantních aktérů ve vzdělávání dětí a 

žáků do 15 let v oblasti vzdělávání, kteří jsou tedy přímo zapojeni do vytváření MAP. 
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 11.3 Popis priorit a cílů 
 

• Prioritní oblast rozvoje 1 – Čtenářská gramotnost a jazykové vzdělávání 
 

Čtení a čtenářská gramotnost patří mezi nejdůležitější předpoklady k dalšímu rozvoji osobnosti, zvláště pro 

rozvoj kompetence k učení, tedy k dosahování dalších cílů jak v pracovním, tak i osobním životě. Rozvoj 

čtenářské gramotnosti a její upevňování je jedním z hlavních úkolů a cílů systému základního vzdělávání.  

Čtení a úroveň čtenářské gramotnosti jsou velmi důležité faktory, které určují úspěšnost žáků při další 

přípravě na budoucí povolání a potom i v osobním životě. 

Jazykové vzdělání, znalost cizího jazyka snižuje jazykové bariéry mezi lidmi a přispívá k mobilitě člověka 

mimo svoji mateřskou zemi, pomáhá mu rozšířit oblast zkušeností a poznání mimo mateřský jazyk. Ne 

všechny školy mají vytvořené adekvátní podmínky pro výuku jazyků. Nejčastěji se v našich podmínkách 

jedná o anglický a německý jazyk. 

 

Strategický cíl 1.1 – Zvýšit úroveň čtenářské gramotnosti 

Priorita  Čtenářská gramotnost a jazykové vzdělávání 

Cíl a popis cíle 

1.1 Zvýšit úroveň čtenářské gramotnosti 

 

Podpora spolupráce mezi školami ve správním obvodu ORP Třebíč (debaty nad knihou, 

čtenářské soutěže). 

Čtení a čtenářská gramotnost patří mezi základní pilíře, na kterých se staví při studiu, při 

získávání poznatků. Při čtení je zapojována představivost člověka. Tyto činnosti je třeba 

upevňovat a rozvíjet. 

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

1. Povinné opatření MAP: 

 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání: provázáno 

průřezově, silně a konkrétně. 

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita:  provázáno průřezově, 

silně a konkrétně. 
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- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem: 

provázáno specificky, slabě, dle identifikace problémů aktéry. 

 

2. Doporučené nebo průřezové a volitelné opatření MAP: 

 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka: provázáno 

průřezově, konkrétně a silně. 

- Investice do rozvoje kapacit základních škol (i MŠ): provázáno specificky, slabě, dle 

identifikace problémů aktéry. 

- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků: provázáno specificky, slabě. 

- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků: provázáno specificky, slabě. 

Indikátory Počet zapojených škol, počet uskutečněných debat. 
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  Strategický cíl 1.2 – Podpora školních knihoven 

 

 

 

 

Priorita  Čtenářská gramotnost a jazykové vzdělávání 

Cíl a popis cíle 

1.2 Podpora školních knihoven 

 

Modernizovat a rozšířit knižní fond pro žáky školy, případně zřízení nové školní knihovny. 

Pro rozvoj čtenářské gramotnosti je nutné vytvářet ve školách příznivé podmínky. 

Vhodným způsobem je podpora školních knihoven, jak jejich zřizování a vybavování 

vhodnými tituly a audiovizuální technikou, tak i modernizace knihoven stávajících. 

 

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

1.    Povinné opatření MAP: 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání: provázáno 

průřezově, silně a konkrétně. 

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita:  provázáno průřezově, 

silně a konkrétně. 

- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem: 

provázáno specificky, slabě, dle identifikace problémů aktéry. 

 

2. Doporučené nebo průřezové a volitelné opatření MAP: 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka: provázáno 

průřezově, konkrétně a silně. 

- Investice do rozvoje kapacit základních škol (i MŠ): provázáno specificky, slabě, dle 

identifikace problémů aktéry. 

- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků: provázáno specificky, slabě. 

- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků: provázáno specificky, slabě. 

  
% nově pořízených svazků ve školních knihovnách, počet škol s nově zřízenou školní 

knihovnou. 
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  Strategický cíl 1.3 – Zvýšit úroveň jazykových znalostí u žáků 

 

 

 

 

 

Priorita  Čtenářská gramotnost a jazykové vzdělávání 

Cíl a popis cíle 

1.3 Zvýšit úroveň jazykových znalostí žáků 

 

Zahraniční studijní výjezdy žáků.  

Jazykové vzdělávání, znalost cizího jazyka umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu 

života lidí v jiných zemích, posiluje vědomí mezinárodní sounáležitosti, přispívá 

k poznání jiných kultur a ke spolupráci se zahraničními školami. 

 

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

1.    Povinné opatření MAP: 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání: provázáno 

specificky, slabě, dle identifikace problémů aktéry. 

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita: provázáno specificky, 

slabě, dle identifikace problémů aktéry. 

- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem: 

provázáno specificky, slabě, dle identifikace problémů aktéry. 

 

2.    Doporučené nebo průřezové a volitelné opatření MAP: 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka: provázáno 

specificky, konkrétně a silně. 

- Investice do rozvoje kapacit základních škol (i MŠ): provázáno specificky, slabě, dle 

identifikace problémů aktéry. 

- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků: provázáno specificky, slabě. 

- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků: provázáno specificky, slabě. 

Indikátory Počet studijních výjezdů, počet podpořených žáků 
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  Strategický cíl 1.4 – Podpořit zřizování jazykových učeben, modernizace stávajících 

 

 

 

 

Priorita  Čtenářská gramotnost a jazykové vzdělávání 

Cíl a popis cíle 

1.4 Podpořit zřizování jazykových učeben, modernizace stávajících 

 

Vybudování jazykové učebny ve škole, včetně jejího vybavení, modernizace stávajících. 

Pro zvyšování úrovně jazykového vzdělávání žáků je potřebné vytvářet na školách 

podmínky pro jejich výuku. Kromě získávání kvalifikovaných pedagogů se jedná také o 

vytvoření technického zázemí. 

 

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

1.    Povinné opatření MAP: 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání: provázáno 

průřezově, silně a konkrétně. 

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita: provázáno průřezově, 

silně a konkrétně. 

- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem: 

provázáno specificky, slabě, dle identifikace problémů aktéry. 

 

2.    Doporučené nebo průřezové a volitelné opatření MAP: 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka: provázáno 

průřezově, konkrétně a silně. 

- Investice do rozvoje kapacit základních škol (i MŠ): provázáno specificky, silně, dle 

identifikace problémů aktéry. 

- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků: provázáno specificky, slabě. 

- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků: provázáno specificky, slabě. 

- Investice do rozvoje kapacit základních škol (i MŠ): provázáno specificky, konkrétně, 

silně. 

Indikátory Počet nově vzniklých a modernizovaných jazykových učeben. 
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• Prioritní oblast rozvoje 2 – Inkluze, děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Celospolečensky často zmiňovaným problémem poslední doby je inkluzivní vzdělávání a podpora žáků 

ohrožených školním neúspěchem. Jedná se zejména o zvyšující se počet dětí a žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a o žáky, kteří jsou zdravotně nebo sociálně znevýhodněni. Může se však jednat i o 

žáky mimořádně nadané.  

Strategický cíl 2.1 – Podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem 

Priorita  Inkluze, děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

Cíl a popis cíle 

2.1 Podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem 

 

Individuální podpora žáků (doučování), konzultace s rodiči. 

V základních školách se vzdělává stále více žáků, kteří mají speciální vzdělávací potřeby. Na 

jedné straně jsou to děti, které řeší nejrůznější problémy a handicapy, děti ze sociálně 

znevýhodněného prostředí, na straně druhé se může jednat i o děti nadané. Pomoc jednotlivým 

žákům v situacích, kdy jsou ohroženi školním neúspěchem nebo dokonce předčasným 

odchodem ze systému vzdělávání, vyžaduje odbornost a zkušenosti pedagogických pracovníků, 

jejich spolupráci se zákonnými zástupci žáků a také spolupráci s dalšími odborníky. 

 

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

1.    Povinné opatření MAP: 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání: provázáno specificky, slabě, 

dle identifikace problémů aktéry. 

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita: provázáno průřezově, silně a 

konkrétně. 

- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem: provázáno 

průřezově, silně a konkrétně. 

2.    Doporučené nebo průřezové a volitelné opatření MAP: 

- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků: provázáno specificky, slabě. 

- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků: provázáno specificky, slabě. 

- Investice do rozvoje kapacit základních škol (i MŠ): provázáno specificky, konkrétně, slabě. 

Indikátory Počet podpořených dětí a žáků. 

 
 



 
 

 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třebíč 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000047 

61 
 

  Strategický cíl 2.2 – Realizovat intervenční a preventivní programy 

 

 

 

 

 

Priorita   Inkluze, děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

Cíl a popis cíle 

2.2 Realizovat intervenční a preventivní programy 

 

Zlepšení školního klimatu, prevence sociálně-patologických jevů, vytváření motivujícího 

výukového prostředí. 

Pro zlepšení klimatu výukového procesu, klimatu tříd a vytvoření podmínek pro 

vzdělávání je vhodné zajišťovat v rámci možností preventivní programy, v případě 

potřeby intervenční programy. 

 

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

1.    Povinné opatření MAP: 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání: provázáno 

specificky, slabě, dle identifikace problémů aktéry. 

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita: provázáno specificky, 

slabě, dle identifikace problémů aktéry. 

- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem: 

provázáno průřezově, konkrétně a silně. 

 

2.    Doporučené nebo průřezové a volitelné opatření MAP: 

- Investice do rozvoje kapacit základních škol (i MŠ): provázáno specificky, slabě, dle 

identifikace problémů aktéry. 

- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků: provázáno specificky, slabě. 

- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků: provázáno specificky, slabě. 

Indikátory Počet uskutečněných intervenčních a preventivních programů. 
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  Strategický cíl 2.3 – Integrovat žáky do běžných tříd 

 

 

 

 

 

 

 

Priorita   Inkluze, děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

Cíl a popis cíle 

2.3 Integrovat žáky do běžných tříd 

 

Zajištění integrace dětí z jakýchkoliv důvodů do tříd hlavního vzdělávacího proudu. 

Mezi základní cíle výchovně vzdělávacího procesu patří inkluze žáků se specifickými 

vzdělávacími potřebami do tříd hlavního vzdělávacího proudu. Je třeba vytvářet pro tuto 

integraci podmínky materiální, personální i finanční.  

 

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

1.    Povinné opatření MAP: 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání: provázáno 

specificky, slabě, dle identifikace problémů aktéry. 

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita: provázáno specificky, 

slabě, dle identifikace problémů aktéry. 

- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem: 

provázáno průřezově, konkrétně a silně. 

 

2.    Doporučené nebo průřezové a volitelné opatření MAP: 

- Investice do rozvoje kapacit základních škol (i MŠ): provázáno specificky, slabě, dle 

identifikace problémů aktéry. 

- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků: provázáno specificky, slabě. 

- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků: provázáno specificky, slabě. 

Indikátory Počet integrovaných žáků v běžných třídách. 
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  Strategický cíl 2.4 – Stabilizovat odborné pozice v pedagogickém sboru 

 

 

 

• Prioritní oblast rozvoje 3 – Technické a řemeslné vzdělávání, přírodní vědy, rozvoj 

digitálních kompetencí 
 

V Kraji Vysočina se zaměstnavatelé potýkají s nedostatkem kvalifikovaných technicky vzdělaných 

pracovníků. Jedná se jak o dělnické profese, tak o středně i vysokoškolsky vzdělané pracovníky 

Priorita   Inkluze, děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

Cíl a popis cíle 

2.4 Stabilizovat odborné pozice v pedagogickém sboru (logoped, psycholog, speciální pedagog, 

asistent pedagoga) 

 

Zajištění speciálních pozic v pedagogických sborech ZŠ i MŠ pro integrované žáky – spec. 

Pedagog, asistent pedagoga, školní psycholog, logoped (i pro více škol ORP Třebíč dohromady), 

kteří mají dostatek kompetencí pro práci s těmito žáky, spolupráce s rodiči. 

Pro pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem je třeba stabilizovat v pedagogických sborech 

škol pozice speciálních pedagogů, asistentů pedagoga, školních psychologů, v mateřských 

školách a na prvním stupni základních škol i pozice logopedů. 

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

1.    Povinné opatření MAP: 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání: provázáno specificky, slabě, 

dle identifikace problémů aktéry. 

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita: provázáno specificky, slabě, dle 

identifikace problémů aktéry. 

- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem: provázáno 

průřezově, konkrétně a silně. 

 

2.    Doporučené nebo průřezové a volitelné opatření MAP: 

- Investice do rozvoje kapacit základních škol (i MŠ): provázáno specificky, slabě, dle 

identifikace problémů aktéry. 

- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků: provázáno specificky, slabě. 

- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků: provázáno specificky, slabě. 

Indikátory Meziroční navýšení počtu odborných pozic. 
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v technických oborech. Vytváření podmínek pro podporu motivace žáků, včetně rodičů dětí, vzdělávat se 

v tomto směru je jedním z cílů základního vzdělávání v rámci naší obce s rozšířenou působností. 

Strategický cíl 3.1 – Zvýšit úroveň technických a přírodovědných znalostí dětí a žáků 

   

Priorita  Technické a řemeslné vzdělávání, přírodní vědy, rozvoj digitálních kompetencí 

Cíl a popis cíle 

3.1 Zvýšit úroveň technických a přírodovědných znalostí dětí a žáků  

Navázání spolupráce se SŠ technických směrů (za účasti rodičů)  

V posledních letech se zaměstnavatelé potýkají s nedostatkem technicky vzdělaných 

odborných pracovníků a s nedostatkem řemeslných profesí. První rozhodování o 

směřování dalšího uplatnění v životě se rozhoduje při ukončení povinné školní 

docházky, proto již v rámci základního vzdělávání je podporováno technické a 

přírodovědné vzdělávání. Na vztah žáků k technickému a přírodovědnému vzdělávání 

má velký vliv postoj rodičů a včetně širšího rodinného prostředí. 

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

1.    Povinné opatření MAP: 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání: provázáno 

průřezově, silně a konkrétně. 

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita: provázáno specificky, 

slabě, dle identifikace problémů aktéry. 

- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem: 

provázáno specificky, slabě, dle identifikace problémů aktéry. 

2.    Doporučené nebo průřezové a volitelné opatření MAP: 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka: provázáno 

průřezově, konkrétně a silně. 

- Investice do rozvoje kapacit základních škol (i MŠ): provázáno specificky, slabě, dle 

identifikace problémů aktéry. 

- Kariérové poradenství v základních školách: provázáno průřezově, konkrétně a 

silně 

- Investice do rozvoje kapacit základních škol (i MŠ): provázáno specificky, slabě, dle 

identifikace problémů aktéry. 

- Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků: provázáno průřezově, konkrétně a silně. 

- Rozvoj kompetencí a dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání: provázáno 

průřezově, konkrétně a silně. 

Indikátory Počet spolupracujících škol, počet zrealizovaných projektů v rámci spolupráce. 

 
 



 
 

 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třebíč 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000047 

65 
 

Strategický cíl 3.2 – Modernizovat učebny pro technické a přírodovědné předměty 

 

 

 

 

 

 

Priorita  Technické a řemeslné vzdělávání, přírodní vědy, rozvoj digitálních kompetencí 

Cíl a popis cíle 

3.2 Modernizovat učebny pro technické a přírodovědné předměty 

 

Pro zvýšení motivace žáků o studium technických a přírodovědných oborů je vedle 

kvalifikovaných „zapálených“ pedagogů třeba pro tuto práci vytvořit odpovídající podmínky. A to 

pro teoretickou výuku, ale i praktickou - odborné učebny, kde budou žáci plnit praktické reálné 

úkoly.  

 

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

1.    Povinné opatření MAP: 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání: provázáno průřezově, silně a 

konkrétně. 

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita: provázáno specificky, slabě, dle 

identifikace problémů aktéry. 

- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem: provázáno 

specificky, slabě, dle identifikace problémů aktéry. 

 

2.    Doporučené nebo průřezové a volitelné opatření MAP: 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka: provázáno průřezově, 

konkrétně a silně. 

- Investice do rozvoje kapacit základních škol (i MŠ): provázáno specificky, silně, dle 

identifikace problémů aktéry, konkrétně. 

- Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků: provázáno průřezově, konkrétně a silně. 

- Rozvoj kompetencí a dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání: provázáno průřezově, 

konkrétně a silně. 

Indikátory 
Počet modernizovaných učeben. 
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  Strategický cíl 3.3 – Zřídit dílny a pozemky, modernizace stávajících 

 

 

 

Priorita  Technické a řemeslné vzdělávání, přírodní vědy, rozvoj digitálních kompetencí 

Cíl a popis cíle 

3.3 Zřídit dílny a pozemky, modernizace stávajících 

 

Zřízení učeben dílen, využití pozemků ve školní zahradě pro výuku. 

Dalším krokem je zřizování školních dílen nebo pozemků. Zde žáci trénují zručnost, získávají 

zkušenosti při práci s různými materiály a nástroji nebo pracují na školní zahradě a zažívají pocit 

úspěchu z konkrétních výsledků vlastní činnosti. 

 

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

1.    Povinné opatření MAP: 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání: provázáno průřezově, silně a 

konkrétně. 

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita: provázáno specificky, slabě, dle 

identifikace problémů aktéry. 

- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem: provázáno 

specificky, slabě, dle identifikace problémů aktéry. 

 

2.    Doporučené nebo průřezové a volitelné opatření MAP: 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka: provázáno průřezově, 

konkrétně a silně. 

- Investice do rozvoje kapacit základních škol (i MŠ): provázáno specificky, silně, dle 

identifikace problémů aktéry, konkrétně. 

- Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků: provázáno průřezově, konkrétně a silně. 

- Rozvoj kompetencí a dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání: provázáno průřezově, 

konkrétně a silně. 

Indikátory 

Počet nově zřízených dílen a pozemků. 

Počet modernizovaných dílen a pozemků. 
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Prioritní oblast rozvoje 4 – Sociální a občanské kompetence 
 

Další velmi významnou oblastí pro rozvoj předškolního i základního vzdělávání je oblast sociální a občanské 

kompetence. Je nutné podpořit u žáků schopnosti samostatného rozhodování, schopnosti samostatně 

jednat a uvažovat. Tak, aby z našich škol odcházeli silné osobnosti se schopností individuálně jednat a 

vystupovat. 

  Strategický cíl 4.1 – Zvýšit úroveň sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 
 

Priorita  Sociální a občanské kompetence 

Cíl a popis cíle 

4.1 Zvýšit úroveň sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

 

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků patří mezi další důležitá témata 

v základním, předškolním i mimoškolním vzdělávání. Zejména znalosti pojmů demokracie, 

spravedlnost, rovnost, lidská a občanská práva, a to na základě porozumění současným 

událostem i tendencím v národní, evropské a světové historii. Cílem vzdělávání je rozvoj 

kompetencí žáků k udržitelnému jednání a rozvoj kulturního povědomí dětí a žáků – 

zejména podpora místně zakotveného učení, posilování schopnosti empatie, úcty k sobě i 

druhým, solidarity, respektu a smyslu pro zodpovědnost. 

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

1.    Povinné opatření MAP: 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání: provázáno průřezově, 

silně a konkrétně. 

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita: provázáno průřezově, 

silně a konkrétně. 

- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem: 

provázáno specificky, silně, dle identifikace problémů aktéry. 

2.    Doporučené nebo průřezové a volitelné opatření MAP: 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka: provázáno 

specificky, slabě, dle identifikace problémů aktéry. 

- Investice do rozvoje kapacit základních škol (i MŠ): provázáno specificky, slabě, dle 

identifikace problémů aktéry. 

- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků: provázáno specificky, silně, dle 

identifikace problémů aktéry. 

- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků: provázáno průřezově, silně a 

konkrétně. 

- Kariérové poradenství v základních školách: provázáno průřezově, silně a konkrétně. 
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- Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků: provázáno specificky, silně, dle identifikace 

problémů aktéry. 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání: provázáno specificky, 

slabě, dle identifikace problémů aktéry. 

Indikátory Počet podpořených dětí a žáků. 

 
 

 

• Prioritní oblast rozvoje 5 – Investiční záměry 
 

Samostatnou skupinu tvoří problémy finanční, a to jak nedostatek prostředků na opravy, rekonstrukce, 

modernizace a vybavování škol, které poskytují především zřizovatelé, tak i objem prostředků na platy, 

který je přidělován školám ze státního rozpočtu prostřednictvím krajského úřadu. Z hlediska provozních 

rozpočtů ředitelé škol velmi úzce spolupracují se zřizovateli, stanovují priority, jak s těmito prostředky 

hospodařit. Nedostatek finančních prostředků na investiční záměry řeší také ostatní aktéři působící na poli 

vzdělávání dětí a žáků do 15 let. 

 

Strategický cíl 5.1 – Výstavba nového nebo navýšení kapacity stávajícího vzdělávacího 

zařízení 

 

Priorita  Investiční záměry 

Cíl a popis cíle 

5.1 Výstavba nového nebo navýšení kapacity stávajícího vzdělávacího zařízení 

 

V případě některých zařízení byla identifikována potřeba navyšovat kapacitu 

vzdělávacího zařízení ať už ve stávajícím zařízení nebo výstavbou nové budovy. 

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

1.    Povinné opatření MAP: 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání: provázáno průřezově, 

silně a konkrétně. 

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita:provázáno průřezově, 

silně a konkrétně. 

- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem: 

provázáno specificky, slabě, dle identifikace problémů aktéry. 
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2.    Doporučené nebo průřezové a volitelné opatření MAP: 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka: provázáno 

průřezově, konkrétně a silně. 

- Investice do rozvoje kapacit základních škol (i MŠ): provázáno specificky, silně, dle 

identifikace problémů aktéry. 

- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků: provázáno specificky, slabě. 

- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků: provázáno specificky, slabě. 

- Kariérové poradenství v základních školách: provázáno specificky, slabě, dle 

identifikace problémů aktéry. 

- Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků: provázáno specificky, slabě, dle 

identifikace problémů aktéry. 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání: provázáno specificky, 

silně, dle identifikace problémů aktéry. 

Indikátory 

Počet škol a dalších zařízení zapojených do čerpání z IROP. 

Počet nově postavených vzdělávacích zařízení nebo počet vzdělávacích zařízení 

s navyšovanou kapacitou. 

 

 

 

Strategický cíl 5.2 – Výstavba, přestavba a vybavení vzdělávacích prostor a ostatní 

rekonstrukce 

Priorita  Investiční záměry 

Cíl a popis cíle 

5.2 Výstavba, přestavba a vybavení vzdělávacích prostor a ostatní rekonstrukce 

V území ORP Třebíč byla definována vysoká potřeba investičních záměrů na výstavbu, 

přestavbu a vybavení vzdělávacích prostor a na ostatní rekonstrukce. 

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

1.    Povinné opatření MAP: 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání: provázáno průřezově, 

silně a konkrétně. 

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita: provázáno průřezově, 

silně a konkrétně. 

- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem: 

provázáno specificky, slabě, dle identifikace problémů aktéry. 

2.    Doporučené nebo průřezové a volitelné opatření MAP: 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka: provázáno 

průřezově, konkrétně a silně. 

- Investice do rozvoje kapacit základních škol (i MŠ): provázáno specificky, silně, dle 
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identifikace problémů aktéry. 

- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků: provázáno specificky, slabě. 

- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků: provázáno specificky, slabě. 

- Kariérové poradenství v základních školách: provázáno specificky, slabě, dle 

identifikace problémů aktéry. 

- Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků: provázáno průřezově, silně a konkrétně. 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání: provázáno průřezově, 

silně a konkrétně. 

Indikátory 
Počet škol a dalších zařízení zapojených do čerpání z IROP. 

Počet zrekonstruovaných, modernizovaných či vybavených budov/učeben. 

   

 

 

Strategický cíl 5.3 – Výstavba, přestavba a vybavení pro inkluzivní vzdělávání 

Priorita  Investiční záměry 

Cíl a popis cíle 

5.3 Výstavba, přestavba a vybavení pro inkluzivní vzdělávání 

 

Na území ORP Třebíč byla definována potřeba výstavby, přestavby a vybavení pro 

inkluzivní vzdělávání s cílem zajištění co nejvyšší bezbariérovosti zařízení poskytující 

vzdělávání dětem a žákům do 15 let. 

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

1.    Povinné opatření MAP: 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání: provázáno 

průřezově, silně a konkrétně. 

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita: provázáno průřezově, 

silně a konkrétně. 

- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem: 

provázáno specificky, silně, dle identifikace problémů aktéry. 

2.    Doporučené nebo průřezové a volitelné opatření MAP: 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka: provázáno 

průřezově, konkrétně a silně. 
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Tabulka 9 Cíle MAP vs. povinná a volitelná témata se třemi úrovněmi vazby: X - slabá, XX - střední, XXX - 
silná 

 Cíl 1.1 Cíl 1.2 Cíl 1.3 Cíl 1.4 Cíl 2.1 

Zvýšit 

úroveň 

čtenářské 

gramotnosti 

Podpora 

školních 

knihoven 

Zvýšit 

úroveň 

jazykových 

znalostí 

žáků 

Podpořit 

zřizování 

jazykových 

učeben, 

modernizace 

stávajících 

Podpořit 

žáky 

ohrožené 

školním 

neúspěchem 

Povinné 

opatření 1 

Předškolní vzdělávání a 

péče: dostupnost – inkluze 

– kvalita 

xx xx x x xxx 

Povinné 

opatření 2 

Čtenářská a matematická 

gramotnost v základním 

vzdělávání 

xxx xxx x x x 

Povinné 

opatření 3 

Inkluzivní vzdělávání a 

podpora dětí a žáků 

ohrožených školním 

neúspěchem 

x x x x xxx 

Volitelné 

opatření 1 

Rozvoj kompetencí dětí a 

žáků v polytechnickém 

x x x x xx 

- Investice do rozvoje kapacit základních škol (i MŠ): provázáno specificky, silně, dle 

identifikace problémů aktéry. 

- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků: provázáno specificky, slabě. 

- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků: provázáno specificky, slabě. 

- Kariérové poradenství v základních školách: provázáno specificky, slabě. 

- Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků: provázáno specificky, slabě. 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání: provázáno specificky, 

slabě. 

Indikátory 

Počet škol a dalších zařízení zapojených do čerpání z IROP. 

Počet zrekonstruovaných, modernizovaných či vybavených budov z hlediska 

bezbariérovosti. 
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vzdělávání 

Volitelné 

opatření 2 

Kariérové poradenství 

v základních školách 

x x x x x 

Volitelné 

opatření 3 

Rozvoj digitálních 

kompetencí dětí a žáků 

xx x x xxx x 

Volitelné 

opatření 4 

Rozvoj kompetencí dětí a 

žáků pro aktivní používání 

cizího jazyka 

x x xxx xxx x 

Volitelné 

opatření 5 

Rozvoj sociálních a 

občanských kompetencí 

dětí a žáků 

x xx x x x 

Volitelné 

opatření 6 

Rozvoj kulturního 

povědomí a vyjádření dětí 

a žáků 

x xx x xxx x 

Volitelné 

opatření 7 

Investice do rozvoje 

kapacit základních škol i 

mateřských škol a 

ostatních aktérů 

x xx xx xx xx 

 

 Cíl 2.2 Cíl 2.3 Cíl 2.4 Cíl 3.1 Cíl 3.2 

Realizovat 

intervenční 

a 

preventivní 

programy 

Integrovat 

žáky do 

běžných tříd 

Stabilizovat 

odborné 

pozice 

v pedagogic

kém sboru 

Zvýšit 

úroveň 

technických 

a 

přírodověd

ných 

znalostí dětí 

a žáků 

Modernizov

at učebny 

pro 

technické a 

přírodověd

né 

předměty 

Povinné 

opatření 

1 

Předškolní vzdělávání a 

péče: dostupnost – inkluze 

– kvalita 

xxx xxx xxx xx xx 

Povinné 

opatření 

2 

Čtenářská a matematická 

gramotnost v základním 

vzdělávání 

x x x xxx xx 
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Povinné 

opatření 

3 

Inkluzivní vzdělávání a 

podpora dětí a žáků 

ohrožených školním 

neúspěchem 

xxx xxx xxx x xx 

Volitelné 

opatření 

1 

Rozvoj kompetencí dětí a 

žáků v polytechnickém 

vzdělávání 

x x x xxx xxx 

Volitelné 

opatření 

2 

Kariérové poradenství 

v základních školách 

x x x x xx 

Volitelné 

opatření 

3 

Rozvoj digitálních 

kompetencí dětí a žáků 

x x x xx xxx 

Volitelné 

opatření 

4 

Rozvoj kompetencí dětí a 

žáků pro aktivní používání 

cizího jazyka 

x x x x xx 

Volitelné 

opatření 

5 

Rozvoj sociálních a 

občanských kompetencí 

dětí a žáků 

xx xx x x x 

Volitelné 

opatření 

6 

Rozvoj kulturního povědomí 

a vyjádření dětí a žáků 

xx xx x x x 

Volitelné 

opatření 

7 

Investice do rozvoje kapacit 

základních škol i mateřských 

škol a ostatních aktérů 

x x x x xxx 
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 Cíl 3.3 Cíl 4.1 Cíl 5.1 Cíl 5.2 Cíl 5.3 

Zřídit dílny a 

pozemky, 

modernizace 

stávajících 

Zvýšit 

úroveň 

sociálních a 

občanských 

kompetencí 

Výstavba 

nového 

nebo 

navýšení 

kapacity 

stávajícího 

vzdělávacího 

zařízení 

Výstavba, 

přestavba a 

vybavení 

vzdělávacích 

prostor a 

ostatní 

rekonstrukce 

Výstavba, 

přestavba a 

vybavení 

pro 

inkluzivní 

vzdělávání 

Povinné 

opatření 1 

Předškolní vzdělávání a 

péče: dostupnost – 

inkluze – kvalita 

xx xxx xxx xxx xxx 

Povinné 

opatření 2 

Čtenářská a matematická 

gramotnost v základním 

vzdělávání 

x x xxx x x 

Povinné 

opatření 3 

Inkluzivní vzdělávání a 

podpora dětí a žáků 

ohrožených školním 

neúspěchem 

x x xxx xxx xx 

Volitelné 

opatření 1 

Rozvoj kompetencí dětí a 

žáků v polytechnickém 

vzdělávání 

xxx x xxx x x 

Volitelné 

opatření 2 

Kariérové poradenství 

v základních školách 

xx x x x x 

Volitelné 

opatření 3 

Rozvoj digitálních 

kompetencí dětí a žáků 

x x xxx x x 

Volitelné 

opatření 4 

Rozvoj kompetencí dětí a 

žáků pro aktivní 

používání cizího jazyka 

x x xxx x x 

Volitelné 

opatření 5 

Rozvoj sociálních a 

občanských kompetencí 

dětí a žáků 

xx x x x xxx 

Volitelné 

opatření 6 

Rozvoj kulturního 

povědomí a vyjádření 

dětí a žáků 

xx x x x xx 
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Volitelné 

opatření 7 

Investice do rozvoje 

kapacit základních škol i 

mateřských škol a 

ostatních aktérů 

xxx xxx xxx xxx x 

 

 

 

 



 
 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třebíč 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000047 

 
 

 

12. Prioritizace / Preference témat při posouzení souladu pro intervence z IROP a OP VVV 
Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území 

MAP Třebíč 

Tabulka 10 Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP Třebíč 

Identifikace školy, 

školského zařízení či 

dalšího subjektu  

 

Název projektu: 

 

 

Očekávané celkové 

náklady na projekt v Kč 

Očekávaný 

termín 

realizace 

projektu (od – 

do) 

 

Soulad 

s cílem 

MAP* 

 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP 

Bezbariérovost 

školy, školského 

zařízení **** 

Rozšiřování 

kapacit 

kmenových 

učeben 

mateřských nebo 

základních škol 

***** 

Cizí 

jazyk 

Přírodní 

vědy ** 

Technické a 

řemeslné 

obory ** 

Práce s digitál. 

technologie-

mi *** 

ZŠ Budišov 

IČO: 70283915 

RED IZO: 600122239 

IZO: 102 655 766 

Přírodovědné centrum (učebny  

F – Ch –Př) 
9 000 000 

06/2017 – 

12/2017 

3.2 

5,2 
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Základní škola a Mateřská 

škola Dolní Vilémovice 

42; 

Podpora klíčových kompetencí žáků 1. 

stupně, s důrazem na rozvoj 

technických, řemeslných a 

350 000 
05/2017 – 06/ 

2018 

3.3 

5.2 
☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
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IČO : 70 88 52 31 

RED IZO: 102 665 251 

IZO:600 121 933 

rukodělných činností 

Základní škola a Mateřská 

škola Dolní Vilémovice 

42; 

IČO : 70 88 52 31 

RED IZO: 102 665 251 

IZO:600 121 933 

Stavební úpravy a vytvoření dvou 

odborných učeben 
878 000 

07/2017 – 

08/2018 

3.2 

3.3 

5.2 

☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Základní škola Hrotovice 

IČO: 47438312 

RED IZO: 600121691 

IZO: 047438312 

Rekonstrukce cvičné kuchyně 1 500 000  2017-2018 5.2 ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Základní škola Otokara 

Březiny, Komenského 

nám. 120, 675 51 

Jaroměřice nad Rokytnou 

IČO: 47443669 

Bezbariérové stavební úpravy 

a rekonstrukce – vybudování plošin 

v přístavbě a staré budově 

629 000 2017 - 2023 5.3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Stavební úpravy a rekonstrukce 

učebny fyziky  
200 000 2017 - 2023 

3.2 

5.2 
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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RED IZO: 600122352 

IZO: 047443669 

Stavební úpravy a rekonstrukce 

učebny chemie  
200 000 2017 - 2023 

3.2 

5.2 
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Stavební úpravy a rekonstrukce dílny / 

cvičné kuchyňky  
400 000 2017 - 2023 

3.3 

5.2 
☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Vybavení na podporu podnětného 

venkovního prostředí školy – školní 

zahrady 

180 000  2017 - 2023 
3.2 

5.2 
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vybavení polytechnických učeben 

(fyziky, chemie, přírodopisu) 
419 000 2017 - 2023 

3.2 

5.2 
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vybavení dílny, šicí dílny, cvičné 

kuchyňky 
390 000 2017 - 2023 

3.3 

5.2 
☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připojení k internetu 500 000 2017 - 2023 
3.2 

5.2 
☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Kompenzační pomůcky  50 000 2017 - 2023 5.2 ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

ZŠ a MŠ Koněšín, přísp. 

org 

IČO: 75007223 

 

Půdní vestavba ZŠ a MŠ Koněšín 

Prostory pro potřeby ZŠ 

3 500 000, na zajištění 

bezbariérového 

přístupu /schody a 

výtah/ činí 1 710 000  

2016 - 2018 

1.4 

3.2 

5.2 

☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 
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IZO:600121895 5.3 

Základní škola Okříšky 

IČO:485 26 096 

RED IZO:600 122 361 

IZO:048 526 096 

Bez bariér 4 800 000 2017 - 2020 

1.4 

3.2 

5.3 

☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

ZŠ a MŠ Předín 

IČO: 70 26 59 92 

REDIZO: 600 122 085 

IZO: 102 655 464 

 

Stavební úpravy a rekonstrukce 

učebny chemie a přírodopisu 
100 000 2017-2018 

3.2 

5.2 
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nové didaktické pomůcky 100 000 2017-2018 5.2 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vybavení polytechnických učeben 100 000 2017-2018 
3.2 

5.2 
☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Stavební úpravy a rekonstrukce 

polytechnických učeben 
200 000 2017-2018 

3.2 

5.2 
☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Stavební úpravy a rekonstrukce 

učebny informatiky 
100 000 2017-2018 

3.2 

5.2 
☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Vybavení počítačové učebny 200 000 2017-2018 
3.2 

5.2 
☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
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Vybavení mobilní počítačové učebny 100 000 2017-2018 
3.2 

5.2 
☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Základní škola Ludvíka 

Svobody Rudíkov, okres 

Třebíč 

IČO:  70283001 

RED IZO: 600122212 

IZO:  102655707 

Modernizace učebny informatiky a 

připojení k internetu za účelem 

zvýšení kvality ve vzdělávání 

1 200 000 
07/2017 – 

06/2018 

1.4 

3.2 

5.2 

☒ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ 

ZŠ a MŠ Trnava, okres 

Třebíč, příspěvková 

organizace 

RED IZO:  600121763 

IZO: 102655049 

Stavební úpravy a pořízení vybavení 

odborných učeben a zajištění 

bezbariérovosti 

1 000 000 2016 - 2018 

1.4 

3.2 

5.2 

5.3 

☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Základní škola a mateřská 

škola Třebíč, Bartuškova 

700 

IČO: 60418591 

RED IZO: 600122166 

IZO: 102655553 

Stavební úpravy a pořízení vybavení 

odborných učeben fyziky, chemie a 

přírodopisu za účelem zvýšení kvality 

vzdělávání 

4 500 000 
07/2017 – 

08/2018 

3.2 

5.2 
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Základní škola Třebíč, ul. 

Kpt.  Jaroše 836 

IČO: 60418583 

RED IZO: 600122247 

IZO: 103019740 

Stavební úpravy a pořízení vybavení 

odborných učeben (fyziky, chemie, 

přírodopisu, cizích jazyků a 

informatiky) 

2 400 000 
07/2017-

12/2018 

1.4 

3.2 

5.2 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ 

Základní škola a mateřská 

škola Třebíč, Na Kopcích 

342 

IČO: 67 008 381 

RED IZO: 600 122 298 

IZO: 119 000 482 

 

Stavební úpravy  

a vybavení odborných učeben 
2 300 000 

03/2017 - 

10/2017 

1.4 

3.2 

3.3 

5.2 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ 

ZŠ T.G.Masaryka Třebíč, 

Komenského n. 61/6, 674 

01 Třebíč 

IČO: 60418613 

RED IZO:CZ-UTS:CZ0634 

IZO:102655561 

Stavební úpravy - Půdní vestavba a 

zřízení odborných učeben technické a 

řemeslné zručnosti Př.,Z, 

Ch,F,vybudování učebny cizích jazyků 

za účelem zvýšení kvality vzdělávání 

ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu 

práce v klíčových kompetencích: 

-komunikace v cizích jazycích 
- přírodní vědy 
-technické a řemeslné obory 
-práce s digitálními  technologiemi 

18 000 000 2017/2018 

1.4 

3.2 

3.3 

5.2 

5.3 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 
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ZŠ Třebíč, Horka-Domky, 

Václavské nám. 44/12 

IČO: 60 41 85 75 

RED IZO: 600 122 140 

IZO: 102655537 

Připojení k internetu ve třídách a ve 

škole 
4 600 000 

05/2017 – 

10/2017 

3.2 

5.2 
☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ 

Základní škola a Mateřská 

škola Valeč 

IČO:70284440 

RED IZO:600122069 

IZO:102655448 

Podpora technických a řemeslných 

kompetencí s podporou digitálních 

technologií 

564 000 2016 - 2017 

3.2 

3.3 

5.2 

☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ 

Základní škola Výčapy, 

přís. org., Výčapy 7, 674 

01 Třebíč 

IČO: 708 85 249 

RED IZO: 600122018 

IZO: 102655375 

Půdní vestavba „OÁZA ŘEMESEL A 

JAZYKŮ“ ZŠ Výčapy 
6 000 000 

02/2017 - 

2018 

1.4 

3.2 

5.2 

☒ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ 
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ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

Dům dětí a mládeže 

Třebíč, příspěvková 

organizace 

IČO: 72083948 

RED IZO: 691002410 

Technické a přírodovědné centrum 1 000 000 
01/2018 - 

06/2019 

3.2 

5.2 
☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ 

Science centrum 5 000 000 
01/2018 - 

06/2019 

3.2 

5.2 
☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ 

EKOBIOENERGO o.s. 

IČO: 601 652 43 

 

Vybavení a modernizace expozicí ve vzdělávacím centru Alternátor 

první etapa 4 920 000  
01/2017 – 

05/2017 

 

3.2 

5.2 

☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ 

druhá etapa 4 920 000 
05/2017 – 

08/2017 

 

3.2 

5.2 

☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ 

Chaloupky o.p.s. 

IČ: 2555 7475 

RED IZO: 600 030 784 

IZO: 108 026 221 

 

Vzdělávací centrum Zašovice – 

stavební úpravy a vybavení 

přírodovědných učeben pro zájmové a 

celoživotní vzdělávání 

8 000 000  2017 - 2019 
3.2 

5.2 
☐ ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ 
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Základní umělecká škola 

Třebíč 

IČO: 70283338 

RED IZO: 600122395 

IZO 102667101 

Přestavba a vybavení vzdělávacích 

prostor ZUŠ Třebíč 
100 000 

06/2017 – 

08/2017 
5.2 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

 

NAVÝŠENÍ KAPACITY MŠ 

Kindergarten At The 

Castle – MŠ Na Hradě, 

z.s., Tomáše Bati 1069, 

674 01 Třebíč Borovina 

RED IZO:  691008337 

IČO: 03885852 

Navýšení kapacity MŚ – kompletně 

nové a velké prostory MŠ 

 

 2016 - 2018 5.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Mateřská škola 

Kožichovice, příspěvková 

organizace Kožichovice 

36, 674 01 Třebíč 

RED IZO: 107611686 

IČ: 71009001 

IZO: 107 611 686 

Novostavba mateřské školy 

JIŽ PODÁNA ŽÁDOST O PODPORU DO 

VÝZVY Č. 15 Z IROP 

16 000 000 2016 - 2018 5.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 
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Mateřská škola Svatoslav 

Svatoslav 31, Čechtín 675 

07  

RED IZO: 107611104 

IČO: 70983658 

Výstavba nové MŠ  2016 - 2018 5.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Základní škola a Mateřská 

škola Rokytnice nad 

Rokytnou, příspěvková 

organizace 675 25 

Rokytnice nad Rokytnou 

15 

RED IZO: 600121798 

IČO: 70993271 

Výstavba nového objektu MŠ za 

účelem navýšení kapacity MŠ 

 

 2016 - 2018 5.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

ZŠ a MŠ Koněšín, přísp. 

org 

IZO:600121895 

IČO: 75007223 

Půdní vestavba ZŠ a MŠ Koněšín 3 100 000 2016 - 2018 5.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

ZŠ a MŠ Trnava, okres 

Třebíč, příspěvková 

organizace 

RED IZO: 600121763 

IZO: 107611732 

IČO: 71000771 

Přístavba MŠ v obci Trnava 

JIŽ PODÁNA ŽÁDOST O PODPORU DO 

VÝZVY Č. 15 Z IROP 

11 930 456 2016 - 2017 5.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 
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Pozn.: zaškrtněte typ projektu, který byl pro příslušnou školu, školské zařízení či další subjekt identifikován jako prioritní pro investiční intervence z IROP; lze zaškrtnout více možností;  
* uveďte číslo cíle/cílů 
** Definice bude součástí dokumentace k příslušné výzvě vyhlášené v rámci IROP. 
*** schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory;  
**** bezbariérovost je relevantní vždy, pokud by chtěla škola či školské zařízení realizovat samostatný projekt na bezbariérovost, musí zde být zaškrtnuto; 
***** rozšiřování kapacit kmenových učeben základních škol je možné pouze v odůvodněných případech ve správních obvodech ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. 
 
 

Všechny identifikované potřeby v oblasti investic a dalšího vybavení ze strany MŠ, ZŠ a ostatních aktérů působících na poli vzdělávání dětí a žáků do 15 let pro 

období 2016 - 2023 jsou uvedeny v Tabulce 11. 

Tabulka 11 Všechny identifikované potřeby v oblasti investic a dalšího vybavení ze strany MŠ, ZŠ a ostatních aktérů působících na poli vzdělávání dětí a žáků do 15 let pro období 2016 - 2023 

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu  Identifikované potřeby – investice/vybavení: 
Očekávané celkové náklady 
v Kč 

Očekávaný termín realizace projektu 
(od – do) 

Základní škola Benetice, okres Třebíč, příspěvková organizace 
Benetice 32 675 06 

Vybavení kmenových tříd 40 000  2016 - 2018 

Vybavení počítačové učebny 100 000  2016 - 2018 

Vybavení mobilní počítačové učebny 100 000  2016 - 2018 

Software pro ICT techniku 60 000  2016 - 2018 

Nové didaktické pomůcky 40 000  2016 - 2018 

Interaktivní tabule 50 000  2016 - 2018 

Audiovizuální technika 60 000  2016 - 2018 
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Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy  40 000  2016 - 2018 

Ostatní rekonstrukce – zateplení, oprava podlahových krytin ve třídách  2016 - 2018 

Mateřská škola Budišov, příspěvková organizace Budišov 306 
675 03  

Snížení energetické náročnosti (zateplení, výměna oken, výměna topného 
média) 

4 000 000  2016 - 2018 

Rekonstrukce střechy 1 500 000  2016 - 2018 

Rekonstrukce třídy a herny + vybavení 500 000  2019 - 2023 

Stavební úpravy a rekonstrukce prostor na podporu polytechnického vzdělávání  500 000  2019 - 2023 

Stavební úpravy a vybavení – dětské hřiště, školní zahrada  500 000  2016 - 2018 

Nové didaktické pomůcky 200 000  2016 - 2018 

Interaktivní tabule 100 000  2019 - 2023 

Kompenzační pomůcky pro děti se SVP 200 000 2016 - 2018 

Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy, např. čtenářský 
koutek 

200 000  2016 - 2018 

Audiovizuální technika do tříd – televize, projektory 200 000  2019 - 2023 

Základní škola Budišov, příspěvková organizace Budišov 221 
675 03  

Půdní vestavba – vytvoření komplexu přírodovědných učeben (fyzika, chemie, 
přírodopis), školní kuchyňky + vybavení 

9 000 000  2016 - 2018 

Výměna střešní krytiny školní budovy 3 400 000  2019 - 2023 

Stavební úpravy a rekonstrukce kmenových tříd + vybavení (výměna 
podlahových krytin, osvětlení, odpadů) 

1 800 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny (půdní vestavba – taneční a 
gymnastické sály, rekonstrukce podlahy a obložení + vybavení) 

4 200 000  2019 - 2023 

Stavební úpravy a vybavení – dětské hřiště, školní zahrada 800 000  2019 - 2023 

Vybavení školní jídelny 300 000  2016 - 2018 

Vybavení počítačové učebny + software 200 000  2019 - 2023 
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Vybavení počítačové učebny (notebooky, tablety) 200 000  2019 - 2023 

Nové didaktické pomůcky  200 000  2016 - 2018 

Interaktivní tabule 100 000  2016 - 2018 

Kompenzační pomůcky pro žáky se SVP  200 000  2016 - 2018 

Základní škola a mateřská škola Čáslavice Čáslavice 110 675 
24  

ZŠ: 
Vybavení počítačové učebny (stolní počítače) 

200 000  2016 - 2018 

Vybavení tělocvičny 100 000  2019 - 2023 

Vybavení dílny/cvičné kuchyňky 50 000  2016 - 2018 

Kompenzační pomůcky pro žáky se SVP 50 000  2016 - 2018 

Vybavení jazykové učebny 100 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce dílny/cvičné kuchyňky 350 000  2016 - 2018 

Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budov; zateplení 
budov 

500 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí 
školy-hřiště 

1 500 000  2016 - 2018 

MŠ: 
Vybavení třídy 

100 000  2016 - 2018 

Vybavení herny 80 000  2016 - 2018 

Interaktivní tabule 40 000  2016 - 2018 

Audiovizuální technika 35 000  2016 - 2018 

Didaktické a kompenzační pomůcky pro děti se SVP 30 000  2016 - 2018 

Mateřská škola Čechtín Čechtín 70 675 07  
Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny 1 000 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy 
– školní zahrada 

500 000  2016 - 2018 
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Vybaven třídy novým nábytkem a pomůckami 400 000  2016 - 2018 

Vybavení herny novým nábytkem a pomůckami 300 000  2016 - 2018 

Vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogických pracovníků 30 000  2016 - 2018 

Interaktivní tabule 50 000  2016 - 2018 

Audiovizuální technika 40 000  2016 - 2018 

Vybavení na odporu podnětného vnitřního prostředí školy – čtenářský koutek, 
polytechnické dovednosti 

100 000  2016 - 2018 

Základní škola a Mateřská škola Dalešice, okres Třebíč, 
příspěvková organizace Dalešice 144 675 54  

x x x 

Základní škola a Mateřská škola Dolní Vilémovice Dolní 
Vilémovice 42, Lipník u Hrotovic 675 52  

ZŠ:  
Víceúčelová hala k podpoře technických a řemeslných oborů + vybavení 

350 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a vytvoření dvou odborných učeben na půdě školy 878 000  2016 - 2018 

MŠ: 
Modernizace školní jídelny 

100 000  2019 - 2023 

Modernizace školní kuchyně 350 000  2019 - 2023 

Vytvoření nových víceúčelových prostor v suterénu budovy (prostor bude 
sloužit pro individuální činnost s dětmi) 

620 000  2019 - 2023 

Vybavení stávajících vzdělávacích prostor (nábytek, lino, koberce) 150 000  2016 - 2018 

Modernizace kuchyňky – výdejna jídla pro MŠ (kuchyňská linka, lino, stůl, židle, 
výmalba) 

55 000  2019 - 2023 

Základní škola a Mateřská škola Dukovany, příspěvková 
organizace Dukovany 64 675 56  

x x x 

Základní škola a mateřská škola Heraltice, okres Třebíč, 
příspěvková organizace Heraltice 80, Okříšky 675 21  

ZŠ: 
Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny 

100 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce učebny uměleckých předmětů 100 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy 
– učebny v přírodě 

50 000  2019 - 2023 
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Vybavení knihovny 20 000  2016 - 2018 

Vybavení školní jídelny 100 000  2016 - 2018 

Vybavení tělocvičny 50 000  2016 - 2018 

Vybavení umělecké učebny 60 000  2016 - 2018 

Audiovizuální technika - televize 15 000  2016 - 2018 

MŠ: 
Stavební úpravy a rekonstrukce herny 

100 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny 100 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a vybavení na podporu venkovního prostředí školy - zahrada 50 000  2019 - 2023 

Vybavení herny 20 000  2016 - 2018 

Vybavení tělocvičny 40 000  2016 - 2018 

Vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogických pracovníků 30 000  2016 - 2018 

Software pro ICT techniku 10 000  2016 - 2018 

Audiovizuální technika - televize 15 000  2016 - 2018 

Mateřská škola Hodov, okres Třebíč, příspěvková organizace 
Hodov 17 675 04  

Vybavení vzdělávacích prostor MŠ, nákup nového nábytku a podlahových krytin. 70 000  2019 - 2023 

Mateřská škola Hrotovice 1.máje 610, Hrotovice 675 55   

Stavební úpravy a rekonstrukce tříd – přilehlé umývárny 

1 000 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy 
– zahrada (zahradní prvky, dopravní hřiště, pítko) 

Vybavení tříd (dětský nábytek, židličky, stolečky) 

Vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogických pracovníků (jedna 
počítačová sestava s tiskárnou) 

Připojení k internetu v hernách, ve škole. 

Interaktivní tabule (Magic box) 

Základní škola Hrotovice F.B.Zvěřiny 221, Hrotovice 675 55  Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy 10 000 000  2016 - 2018 
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– školní hřiště 

Stavební úpravy a rekonstrukce cvičné kuchyňky 1 500 000  2016 - 2018 

Mateřská škola Jaroměřice nad Rokytnou Husova 168, 
Jaroměřice nad Rokytnou 675 51   
 

Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce (část budovy s bezbariérovým 
přístupem – výtah) 

1 100 000  2019 - 2023 

Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budovy; zateplení 
budov; (projekty energeticky udržitelné školy) – plechová střecha nové 
přístavby, stáří více jak 40 let – nyní nutná rekonstrukce) 

600 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce tříd (úpravy pro vzdělávací činnost, hrací 
koutky) 

300 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce herny (zřízení společné herny) 500 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny 1 000 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce prostor na podporu polytechnického vzdělávání 
– přírodní laboratoř 

100 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny (celková oprava včetně 
vzduchotechniky, elektroinstalace, sanita, včetně přípravných kuchyněk, apod.) 

1 200 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy 
např. hřiště, zahrady apod. – dětské herní prvky, bezpečný povrch) 

450 000  2016 - 2018 

Vybavení třídy (dětský nábytek, školský nábytek) 250 000  2016 - 2018 

Vybavení herny (interní herní prvky, didaktické pomůcky) 80 000  2016 - 2018 

Vybavení tělocvičny (cvičební prvky a pomůcky) 100 000  2016 - 2018 

Vybavení školní jídelny (myčky nádobí, konvektomat, přepravní termo soupravy 
na jídlo) 

700 000  2016 - 2018 

Vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogických pracovníků (vybavení 
výpočetní technikou do jednotlivých tříd) 

120 000  2016 - 2018 

Software pro ICT techniku 30 000  2016 - 2018 

Nové didaktické pomůcky 60 000  2016 - 2018 

Připojení k internetu v hernách, ve škole 50 000  2016 - 2018 
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Interaktivní tabule 100 000  2019 - 2023 

Audiovizuální technika (televize, projektory apod.) – vybavenost jednotlivých 
tříd 

80 000  2016 - 2018 

Vybavení bezbariérovým nábytkem pro děti se SVP 30 000 2016 - 2018 

Didaktické a kompenzační pomůcky pro děti se SVP 20 000  2016 - 2018 

Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. čtenářské 
koutky, prostor na rozvoj jednotlivých pregramotností, polytechnických 
dovedností apod. 

100 000  2016 - 2018 

Základní škola O.Březiny Jaroměřice nad Rokytnou nám. 
Komenského č.120, okres Třebíč Nám. Komenského 120, 
Jaroměřice nad Rokytnou 675 51  

Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce (plošina přístavba z 1. patra do 2. 
patra, plošina k PC učebnám ve vestavbě staré budovy, 2 nájezdy) 

629 000  2016 - 2018 

Ostatní rekonstrukce a modernizace pláště budov (nová střešní krytina, 
zateplení, střešní okna a světlovody pro budoucí učebny, výměna některých 
vazbových trámů a krovů, klempířské práce, ozdobné prvky, podbití vnitřních 
prostor) 

5 000 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce kmenových tříd 1 008 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce učebny fyziky  200 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce učebny chemie  200 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce dílny / cvičné kuchyňky  400 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce školní družiny 2 350 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy 
– školní zahrady 

180 000  2016 - 2018 

Vybavení kmenových tříd 1 652 000  2016 - 2018 

Vybavení polytechnických učeben (fyziky, chemie, přírodopisu) 419 000  2016 - 2018 

Vybavení knihovny – posílení fondu knih 50 000  2016 - 2018 

Vybavení počítačové učebny (stolní počítače) 2 750 000  2016 - 2018 

Vybavení mobilní počítačové učebny (tablety) 300 000  2016 - 2018 
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Vybavení dílny, šicí dílny, cvičné kuchyňky 390 000  2016 - 2018 

Vybavení školní družiny 737 000  2016 - 2018 

Software pro ICT techniku 200 000  2016 - 2018 

Nové didaktické pomůcky 510 000  2016 - 2018 

Připojení k internetu  500 000  2016 - 2018 

Interaktivní tabule 810 000  2016 - 2018 

Audiovizuální technika (televize, projektory apod.) 330 000  2016 - 2018 

Stroje či jiné vybavení nad 40 tis. Kč – server, traktůrek vč. Příslušenství, myčka 
nádobí 

560 000  2016 - 2018 

Kompenzační/ speciální pomůcky pro žáky se SVP 50 000  2016 - 2018 

Základní škola a Mateřská škola Kojetice, okres Třebíč Kojetice 
na Moravě 76 675 23 

ZŠ: 
Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budov, zateplení 
budov 

3 750 000  2016 - 2018 

Vybavení kmenových tříd 100 000  2016 - 2018 

Vybavení mobilní počítačové učebny (např. notebooky, tablety) 100 000  2016 - 2018 

Vybavení školní jídelny, družiny, klubu apod. 150 000  2019 - 2023 

Software po ICT techniku  50 000  2019 - 2023 

Interaktivní tabule 125 000  2019 - 2023 

MŠ: 
Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budov, zateplení 
budov, sociálního zařízení 

3 750 000  2016 - 2018 

Vybavení kmenových tříd 100 000  2019 - 2023 

Základní škola a Mateřská škola Koněšín, příspěvková 
organizace Koněšín 72 675 02 
 

ZŠ: 
Půdní vestavba  

3 500 000  2016 - 2018 

Zajištění bezbariérového přístupu (schody a výtah) 1 710 000  2016 - 2018 
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MŠ: 
Půdní vestavba 

3 100 000  2016 - 2018 

Základní škola a Mateřská škola Kouty, okres Třebíč, 
příspěvková organizace Kouty 82 675 08  

ZŠ:  
Přestavba půdních prostor na multifunkční učebnu 

1 900 000  2019 - 2023 

MŠ:  
Herna s interaktivní tabulí 

200 000  2016 - 2018 

Mateřská škola Kožichovice, příspěvková organizace 
Kožichovice 36, Třebíč 674 01  

Novostavba MŠ 16 000 000  2016 - 2018 

Základní škola a Mateřská škola Lipník, okres Třebíč, 
příspěvková organizace Lipník u Hrotovic 42 675 52  

 
ZŠ: 
Stavební úprava a rekonstrukce kmenové třídy 2 

30 000  2019 - 2023 

Stavební úprava a rekonstrukce kmenové třídy 1 80 000  2019 - 2023 

Vybavení kmenové třídy -  pořízení nábytku 50 000  2019 - 2023 

MŠ:  
Stavební úprava a rekonstrukce kmenové třídy  

70 000  2019 - 2023 

Vybavení kmenové třídy – pořízení nábytku 60 000  2019 - 2023 

Mateřská škola Markvartice, příspěvková organizace 
Markvartice 42, Stařeč 675 22   

x x x 

Základní škola a Mateřská škola Myslibořice Myslibořice 170 
675 60  

ZŠ: 
Vybavení počítačové učebny (stolní počítače) 

90 000  2016 - 2018 

Vybavení školní jídelny 70 000  2016 - 2018 

MŠ: 
Dotykový interaktivní LCD panel – Touch Box 43“, mobilní multifunkční skříň 

60 000  2016 - 2018 

Mateřská škola Nárameč, příspěvková organizace Nárameč 7, 
Budišov 675 03  

Stavební úpravy  600 000  2019 - 2023 

Zařizovací předměty 100 000  2016 - 2018 

Nábytek 100 000  2016 - 2018 

Vzdělávací pomůcky 50 000  2016 - 2018 

Mateřská škola Okříšky J. A. Komenského 515, Okříšky 675 21 Stavební úpravy a rekonstrukce tříd včetně šaten a kuchyně 600 000  2016 - 2018 
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Vybavení tříd 800 000  2016 - 2018 

Vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogických pracovníků 100 000  2016 - 2018 

Software pro ICT techniku 50 000  2016 - 2018 

Interaktivní tabule 100 000  2016 - 2018 

Audiovizuální technika 50 000  2016 - 2018 

Přístavba tělocvičny 3 000 000  2016 - 2018 

Základní škola Okříšky J. A. Komenského 87, Okříšky 675 21  

Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce, ostatní rekonstrukce a udržovací 
práce, stavební úpravy kmenových tříd a učeben uměleckých předmětů 

 2016 - 2018 

Vybavení učeben odborných předmětů např. ICT, jazykové, umělecké předměty  2016 - 2018 

Vybavení učeben interaktivní tabulí a audiovizuální technikou  2016 - 2018 

Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy  2016 - 2018 

Základní škola a mateřská škola Opatov, okres Třebíč, 
příspěvková organizace Opatov na Moravě 68 675 28  

MŠ: Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace…(rekonstrukce 
střechy, vybudování podkroví)  
 

2 500 000  2017 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny  
 

1 000 000  2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce prostor na podporu polytechnického vzdělávání  
 

500 000  2017 - 2018 

Vybavení prostorů školy pro rozvoj polytechnických dovedností  
100 000  
 

2018 

Vybavení školní jídelny 
 

350 000  2018 

Software pro ICT techiku 10 000  2016 - 2018 

Nové didaktické pomůcky 10 000  2016 - 2018 

Interaktivní tabule 70 000  2016 - 2018 

Audiovizuální technika (televize, projektory apod.) 30 000  2016 - 2018 
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Didaktické a kompenzační pomůcky pro děti se SVP 
 

10 000  2016 - 2018 

ZŠ:  
Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce 

2 500 000  2017 

Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace (rekonstrukce střechy, 
vybudování podkroví) 

4 000 000  2017 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny a družiny 2 500 000  2018 - 2019 

Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy 
– úprava prostor za školou 

1 500 000  2018 

Vybavení kmenových tříd 350 000  2017 - 2019 

Vybavení knihovny  300 000  2018 

Vybavení umělecké učebny  250 000  2018 

Vybavení dílny – cvičné kuchyňky 250 000  2018 

Vybavení školní jídelny, družiny 850 000  2018 - 2019 

Software pro ICT techniku 30 000  2016 - 2018 

Nové didaktické pomůcky  20 000  2016 - 2018 

Kompenzační pomůcky pro žáky se SVP 20 000  2016 - 2018 

Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková 
organizace Petrovice 68, Okříšky 675 21  
 

Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce   2020 – 2024 

Stavební úpravy a rekonstrukce herny  2020 – 2024 

Vybavení herny   2020 – 2024 

Nové didaktické pomůcky   2020 – 2024 

Interaktivní tabule   2020 – 2024 

Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. čtenářské 
koutky, prostor na rozvoj jednotlivých pregramotností  2020 – 2024 
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Základní škola a Mateřská škola Předín Předín 139 675 27  

ZŠ: 
Stavební úpravy a rekonstrukce kmenových tříd 

 2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce učebny chemie  2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce učebny přírodopisu  2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce učebny informatiky  2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny  2016 - 2018 

Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy  2016 - 2018 

Vybavení kmenových tříd  2016 - 2018 

Vybavení polytechnických učeben  2016 - 2018 

Vybavení knihovny  2016 - 2018 

Vybavení počítačové učebny  2016 - 2018 

Vybavení mobilní počítačové učebny  2016 - 2018 

Vybavení tělocvičny  2016 - 2018 

Vybavení školní jídelny  2019 - 2023 

Nové didaktické pomůcky  2016 - 2018 

Kompenzační pomůcky pro žáky se SVP  2016 - 2018 

Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy  2016 - 2018 

MŠ: 
Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí 

 2016 - 2018 

Vybavení kmenových tříd  2016 - 2018 

Nové didaktické pomůcky  2016 - 2018 

Připojení k internetu ve třídách  2016 - 2018 

Interaktivní tabule  2016 - 2018 

Kompenzační pomůcky pro děti se SVP  2016 - 2018 
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Vybavení na podporu vnitřního podnětného prostředí školy  2016 - 2018 

Vybavení mobilní počítačové učebny  2016 - 2018 

Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola Přibyslavice, 
příspěvková organizace Přibyslavice 142, Okříšky 675 21 

Stavební úpravy a vybavení školní zahrady ZŠ i MŠ 500 000  2016 - 2018 

Vybavení počítačové učebny 125 000  2019 - 2023 

Nové didaktické pomůcky 30 000  2016 - 2018 

Vybavení dílny/cvičné kuchyňky  250 000  2016 - 2018 

Vybavení knihovny 45 000  2016 - 2018 

Vybavení na podporu gramotností (čten. koutky) 45 000  2016 - 2018 

Vybavení školní jídelny, družiny 130 000  2019 - 2023 

Vybavení tělocvičny 80 000  2016 - 2018 

Základní škola a mateřská škola Pyšel, okres Třebíč, 
příspěvková organizace Pyšel 1, Náměšť nad Oslavou 675 71  

ZŠ: 
Vybavení školní jídelny (nábytek) 

30 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy 
(učebna v přírodě) 

30 000  2016 - 2018 

Vybavení knihovny (knihy) 5 000  2016 - 2018 

Vybavení mobilní počítačové učebny (iPad) 20 000  2016 - 2018 

Vybavení tělocvičny (gymnastický koberec, atletické překážky, koza, atletické 
překážky) 

27 000  2016 - 2018 

Nové didaktické pomůcky (stavebnice Merkur) 5 000  2016 - 2018 

MŠ: 
Vybavení třídy (nábytek) 

25 000  2016 - 2018 

Vybavení knihovny (dětské encyklopedie, učitelská knihovna) 5 000  2016 - 2018 

Vybavení herny (hračky a pomůcky pro 2 leté děti) 10 000  2016 - 2018 

Vybavení výpočetní techniku pro potřeby pedagogických pracovníků (notebook, 
tiskárna, kopírka) 

20 000  2016 - 2018 
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Nové didaktické pomůcky 15 000  2016 - 2018 

Mateřská škola Radkovice u Hrotovic, příspěvková organizace 
Radkovice u Hrotovic 106 675 59 

Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budovy, zateplení 
budov 

500 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy 
např. zahrady 

150 000  2019 - 2023 

Vybavení třídy, vybavení umývárny 90 000  2019 - 2023 

Vybavení herny (lehátka) 50 000  2019 - 2023 

Vybavení školní jídelny (sporák, digestoř, ostatní náčiní) 70 000  2019 - 2023 

Vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogických pracovníků 40 000  2016 - 2018 

Software pro ICT techniku 10 000  2016 - 2018 

Audiovizuální technika (TV) 20 000  2019 - 2023 

Základní škola a Mateřská škola Rokytnice nad Rokytnou, 
okres Třebíč, příspěvková organizace Rokytnice nad Rokytnou 
15 675 25 

MŠ: 
Výstavba nového objektu MŠ za účelem navýšení kapacity MŠ 
 (+ vybavení třídy, vybavení knihovny, vybavení herny, vybavení výpočetní 
technikou pro potřeby pedagogických pracovníků, software pro ICT techniku, 
nové didaktické pomůcky, připojení k internetu v hernách, ve škole, vybavení na 
podporu podnětného vnitřního prostředí školy, např. dětské koutky, prostor na 
rozvoj jednotlivých negramotností, polytechnických dovedností apod., stavební 
úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy – školní 
zahrady s herními prvky pro děti MŠ) 

 2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny  2016 - 2018 

Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Rouchovany 
Rouchovany 131 675 57  

ZŠ: 
Zatemnění k IA tabuli - do učebny fyzicky a chemie 4 kusy rolet 

20 000  2016 - 2018 

Vybavení knihovny (nábytek, pc, dataprojektor, knihy) 150 000  2016 - 2018 

Připojení k internetu v 5 třídách a knihovně 30 000  2016 - 2018 
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MŠ: 
Dětský nábytek pro dvě třídy 

150 000  2016 - 2018 

Touch Box pro předškoláky 57 000  2016 - 2018 

Mateřská škola Rudíkov, příspěvková organizace Rudíkov 167 
675 05  

Stavební úpravy a rekonstrukce tříd 550 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí 500 000  2016 - 2018 

Vybavení třídy (klidový koutek pro logopedickou prevenci)) 50 000  2016 - 2018 

Software pro ICT  12 000  2016 - 2018 

Nové didaktické pomůcky (logopedie) 50 000  2016 - 2018 

Interaktivní tabule (3 ks) 165 000  2016 - 2018 

Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí – čtenářský, 
předmatematický koutek 

50 000  2016 - 2018 

Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov, okres Třebíč Rudíkov 
167 675 05  

Stavební úpravy a rekonstrukce sociálních zařízení 1 700 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce osvětlení a elektroinstalace 1 500 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny (rekonstrukce výtahu) 450 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny 650 000  2016 - 2018 

Připojení internetu ve třídách a kabinetech 280 000  2016 - 2018 

Vybavení počítačové učebny  740 000  2016 - 2018 

Mateřská škola Římov, příspěvková organizace Římov 1, 
Stařeč 675 22  

Vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogických pracovníků  2016 - 2018 

Nové didaktické pomůcky  2016 - 2018 

Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy  2016 - 2018 

Základní škola a Mateřská škola Stařeč, okres Třebíč, 
příspěvková organizace Jakubské nám. 56, Stařeč 675 22 

x x x 

Mateřská škola, Střítež 177, okres Třebíč, příspěvková 
organizace Střítež 177, Třebíč 674 01  

Interaktivní tabule 150 000  2016 - 2018 

Touch Boxy 120 000  2016 - 2018 
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Volitelné doplňky (keramická bílá tabule, multimediální počítače + příslušenství, 
software) 

308 000  2016 - 2018 

Mateřská škola Svatoslav Svatoslav 31, Čechtín 675 07  Výstavba nové MŠ  2016 - 2018 

Základní škola a Mateřská škola Šebkovice, příspěvková 
organizace Šebkovice 159 675 45 

x x x 

Základní škola a mateřská škola Trnava, Okres Třebíč, 
příspěvková organizace Trnava 75, Třebíč 674 01 

ZŠ: 
Nová výstavba nebo přístavba budov (ne výstavba nového vzdělávacího 
zařízení) 

2 000 000  2016 - 2018 

Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce 500 000  2016 - 2018 

Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budov; zateplení 
budov; (projekty energeticky udržitelné školy apod.) 

1 500 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce kmenových tříd 1 000 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny 500 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny  500 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny, družiny apod.  300 000  2016 - 2018 

Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy 
např. hřiště, školní zahrady, dopravní hřiště, botanické zahrady, rybníky, učebny 
v přírodě, naučné stezky apod. 

500 000  2016 - 2018 

Vybavení kmenových tříd 300 000  2016 - 2018 

Vybavení polytechnických učeben (dílny, kuchyňky apod.) 200 000  2016 - 2018 

Vybavení jazykové učebny 200 000  2016 - 2018 

Vybavení knihovny 300 000  2016 - 2018 

Vybavení počítačové učebny (stolní počítače) 300 000  2016 - 2018 

Vybavení mobilní počítačové učebny (např. notebooky, tablety) 300 000  2016 - 2018 

Vybavení tělocvičny 500 000  2016 - 2018 

Vybavení dílny / cvičné kuchyňky 200 000  2016 - 2018 
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Vybavení školní jídelny, družiny 200 000  2016 - 2018 

Software pro ICT techniku 100 000  2016 - 2018 

Nové didaktické pomůcky 300 000  2016 - 2018 

Připojení k internetu ve třídách, na škole a ve školských zařízeních 100 000  2016 - 2018 

Interaktivní tabule 200 000  2016 - 2018 

Audiovizuální technika (televize, projektory apod.) 100 000  2016 - 2018 

Stroje či jiné vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů řízených počítačem) 100 000  2016 - 2018 

Vybavení bezbariérovým nábytkem, přístroji, elektronikou pro žáky se SVP 200 000 2016 - 2018 

Kompenzační/ speciální pomůcky pro žáky se SVP 200 000  2016 - 2018 

Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. čtenářské 
koutky, prostor na sdílení zkušeností z výuky, na rozvoj jednotlivých gramotností 
apod. 

100 000  2016 - 2018 

MŠ: 
Nadstavba MŠ 

12 000 000  2016 - 2018 

Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce 300 000  2016 - 2018 

Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budovy 500 000 2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce tříd 1 000 000 2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce herny 500 000 2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny 300 000 2016 - 2018 

Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy  800 000 2016 - 2018 

Vybavení třídy 400 000  2016 - 2018 

Vybavení prostorů školy pro rozvoj polytechnických dovedností 1 000 000 2016 - 2018 

Vybavení herny 300 000 2016 - 2018 

Vybavení školní jídelny 200 000 2016 - 2018 
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Vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogických pracovníků 100 000 2016 - 2018 

Software pro ICT techniku 50 000 2016 - 2018 

Nové didaktické pomůcky 100 000 2016 - 2018 

Připojení k internetu v hernách 50 000 2016 - 2018 

Interaktivní tabule 200 000 2016 - 2018 

Audiovizuální technika 80 000 2016 - 2018 

Vybavení bezbariérovým nábytkem pro děti se SVP 200 000 2016 - 2018 

Didaktické a kompenzační pomůcky pro děti se SVP 100 000 2016 - 2018 

Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. čtenářské 
koutky, prostor na rozvoj jednotlivých pregramotností, polytechnických 
dovedností apod. 

100 000 2016 - 2018 

Mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace Třebenice 
58, Lipník u Hrotovic 675 52  

x x x 

Mateřská škola Třebíč, Bartuškova ul., příspěvková organizace 
Bartuškova 886, Třebíč 674 01  

Ostatní rekonstrukce - – zateplení obou budov MŠ   2016 – 2018  

Software pro ICT techniku  

168 890  

2016 – 2018 

Nové didaktické pomůcky 2016 – 2018 

Připojení k internetu v hernách, ve škole 2016 – 2018 

Interaktivní tabule - (video a dataprojektor, interaktivní tabule, výukový 
software, manuální posuvný systém a základní ozvučení)  

2016 – 2018 

Didaktické a kompenzační pomůcky pro děti se SVP  2016 – 2018 

Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. čtenářské 
koutky, prostor na rozvoj jednotlivých pregramotností, polytechnických 
dovedností apod. 

2016 – 2018 

Mateřská škola Třebíč, Benešova ul., příspěvková organizace 
Benešova 564, Třebíč 674 01  

Stavební úpravy a rekonstrukce tříd - Výměna podlah v 6 třídách – položení lina 600 000  2016 – 2018 

Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy 
- Rekonstrukce dopravního hřiště - nové nátěry přechodů, zabudování pevných 

 2016 – 2018 
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dopravních značek a semaforů a dokoupení koloběžek 

Dokoupení herních prvků na zahradu – věžová herní sestava  120 000  2016 – 2018 

Vybavení prostorů školy pro rozvoj polytechnických dovedností  2016 – 2018 

Software pro ICT techniku a vybavení ICT technikou  140 000  2016 – 2018 

Nové didaktické pomůcky  2016 – 2018 

Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. čtenářské 
koutky, prostor na rozvoj jednotlivých pregramotností, polytechnických 
dovedností apod. 

 2016 – 2018 

Vybavení školní jídelny - . Nákup robotu a jeho příslušenství  150 000  
 
2016 – 2018 

Ostatní rekonstrukce - Celková oprava terasy MŠ – nové základy, zdi, dlažba, 
zábradlí, zastřešení markýzami    

2 400 000  2016 – 2018 

Rekonstrukce umýváren a WC dětí v 6 třídách – položení dlažby, rekonstrukce 
odpadů a přívodů vody, nové příčky mezi záchodky  

 2016 – 2018 

Výměna podlahové krytiny na schodištích   400 000  2016 – 2018 

Nová výstavba nebo přístavba budov - Přístavba a rozšíření ředitelny školy – 
prostory budou z části sloužit jako sborovna pro ostatní pedagogy a vzdělávací 
místnost  

650 000  2019 - 2023 

Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce - Instalace šikmé plošiny na 
schodiště do třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a stavební 
úpravy WC, rozšíření vstupu do třídy a herny, úprava bezbariérových přechodů 
z herny do třídy  

 2019 - 2023 

Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny - vystavění dělící prosklené stěny, 
aby vznikl uzavřený prostor oddělený od chodby  

150 000  2019 - 2023 

Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská ul., příspěvková 
organizace Cyrilometodějská 754/6, Třebíč 674 01  

x x x 

Mateřská škola Třebíč, Demlova ul., příspěvková organizace 
Demlova 999/5, Třebíč 674 01  

Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budovy; zateplení 
budov; (projekty energeticky udržitelné školy apod.) 

 2016 – 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce prostor na podporu polytechnického vzdělávání 150 000  2016 – 2018 
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- keramická dílna  

Vybavení prostorů školy pro rozvoj polytechnických dovedností -  keramická pec 
+ další vybavení a pomůcky do dílny 

200 000  2016 – 2018 

Didaktické a kompenzační pomůcky pro děti se SVP  2016 – 2018 

Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. čtenářské 
koutky, prostor na rozvoj jednotlivých pregramotností, polytechnických 
dovedností apod. 

 2016 – 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny – výtahová šachta  2016 – 2018 

Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce  2016 – 2018 

Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy, prostor na rozvoj 
jednotlivých pregramotností 

 2016 – 2018 

Vybavení herny  2019 - 2023 

Software pro ICT techniku  2019 - 2023 

Nové didaktické pomůcky  2019 - 2023 

Speciální mateřská škola Třebíč Družstevní 1079, Třebíč 674 
01  

 
Interaktivní tabule – 327 000 Kč 
 

327 000  2016 – 2018 

Mateřská škola "Kaštánek" Třebíč, Gorazdovo nám., 
příspěvková organizace Gorazdovo náměstí 462, Třebíč 674 
01  

Vybavení výpočetní technikou  2016 – 2018 

Nové didaktické pomůcky  2016 – 2018 

Vybavení školní jídelny - velký pracovní stůl celonerezový  40 000  2016 – 2018 

Mateřská škola DUHA Třebíč Kpt.Jaroše 835/31, Třebíč 674 01  
 

Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy 
např. hřiště, zahrady – zpevněná plocha na míčové a jiné hry s pravidly 

80 000  2016 – 2018 

Vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogických pracovníků - 11 tříd.  200 000  2016 – 2018 

Software pro ICT techniku 22 000 2016 – 2018 

Připojení k internetu v hernách, ve škole - pro 11 tříd.                                                           50 000  2016 – 2018 

Audiovizuální technika – projektory Midap po 2 ks na 2 pracoviště – 4 ks 60 000 2016 – 2018 
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Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy – tělocvičné nářadí / 
5ks žíněnek, 5ks kladiny, 5ks skluzavek na ribstoly 

50 000 2016 – 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce 9 tříd – oprava vydroleného podloží a výměna 
lina 

333 000 2016 – 2018 

Vybavení školní jídelny na dvou pracovištích – rekonstrukce kuchyně – nové 
vybavení na kuchyni troj-trouby 

200 000  2016 – 2018 

Vybavení prostor na vzdělávání pedagogů, jako příprava na inkluzivní vzdělávání  159 000  2016 – 2018 

Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč, Kubišova ul., příspěvková 
organizace Kubišova 1291/7, Třebíč 674 01 

x x x 

Mateřská škola Třebíč, ul Obránců míru, příspěvková 
organizace Obránců míru 491, Třebíč 674 01  

Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budovy; zateplení 
budov 

 2016 – 2018 

Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy 
- environmentální venkovní učebna  

150 000  2016 – 2018 

-svahové a balanční prvky  50 000  2016 – 2018 

-herní povrch s akční stěnou  50 000  2016 – 2018 

Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy -vybavení prostor 
na rozvoj polytechnických dovedností  

75 000  2016 – 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce prostor na podporu polytechnického vzdělávání 
- -rekonstrukce prostor pro keramickou dílnu  

60 000  2019 - 2023 

Interaktivní tabule  65 000  2019 - 2023 

Mateřská škola Třebíč, ul. Okružní, příspěvková organizace 
Okružní 962/13, Třebíč 674 01  

Stavební úpravy a rekonstrukce tříd - výměna podlahy v 1 třídě, herně a 
příslušenství  

150 000  2016 – 2018 

Ve třídách vybudovat prostor pro individuální práci s dětmi se SVP -  přepažení 
části herny 

 2016 – 2018 

Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy 
- inovace a rekonstrukce 2 venkovních teras na školní zahradě, položení 
pryžového povrchu  

 2016 – 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny – zakoupení a instalace 
konvektomatu 

150 000  2016 – 2018 



 
 

 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třebíč 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000047 

107 
 

Interaktivní tabule - magic box  120 000  2016 – 2018 

Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce - bezbariérový vstup do přízemní 
třídy, případně zřízení bezbariérového WC  

 2019 - 2023 

Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny - Zakoupení a instalace 
profesionální myčky do školní jídelny  

100 000  2019 - 2023 

Vybudování dráhy pro kola a koloběžky na školní zahradě   2019 - 2023 

Mateřská škola Třebíč, ul. U Obůrky, příspěvková organizace U 
Obůrky 703/3, Třebíč 674 01  

Stavební úpravy a vybavení školní jídelny - Přestavba a vybavení kuchyně. 
Konvektomat  

871 200  
221 026  

2016 – 2018 

Základní škola a mateřská škola Třebíč, Bartuškova 700 
Bartuškova 700/20, Třebíč 674 01  

ZŠ: 
Vybavení polytechnických učeben (fyziky, chemie, přírodopisu, dílny, kuchyňky 
apod.) 

 2016 – 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce učebny fyziky  1 200 000  2016 – 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce učebny chemie  1 200 000  2016 – 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce učebny přírodopisu 1 200 000  2016 – 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny 200 000  2019 - 2023 

Vybavení jazykové učebny  500 000  2019 - 2023 

Výstavba kulturního centra školy nástavbou vestibulu  2019 - 2023 

MŠ: 
Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy 
např. hřiště, zahrady apod. 

 2016 – 2018 

Základní škola Třebíč, Benešova 585 Benešova 585, Třebíč 674 
01  

Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny - vytvoření nových prostor pro 
tělesnou výchovu 

 2016 – 2018 

příprava na případnou třetí hodinu TV, využití tělocvičny pro kroužky prvního 
stupně  

500 000  2016 – 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce dílny / cvičné kuchyňky  50 000  2016 – 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny - odhlučnění jídelny, vybudování 350 000  2016 – 2018 
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oddělených prostor pro stravování pedagogů  

Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy 
- venkovní hřiště pro rozvoj koordinační a silových schopností žáků školy, 
možnost využití družinou  

500 000  2016 – 2018 

Vybavení kmenových tříd - obnova nábytku v kmenových třídách  1 750 000  2016 – 2018 

Vybavení jazykové učebny – zřídit ozvučení jazykových učeben  300 000  2016 – 2018 

Vybavení knihovny - – rozšířit knižní fond školy  200 000  2016 – 2018 

Vybavení mobilní počítačové učebny (např. notebooky, tablety) - zřídit mobilní 
počítačovou učebnu pro potřeby školních projektů  

500 000  2016 – 2018 

Vybavení tělocvičny - obnovit a rozšířit materiální vybavení tělocvičen.  300 000  2016 – 2018 

Vybavení dílny / cvičné kuchyňky - výměna stávajícího zastaralého vybavení  300 000  2016 – 2018 

Software pro ICT techniku - nákup nového software pro žáky a pedagogy  200 000  2016 – 2018 

Připojení k internetu ve třídách, na škole a ve školských zařízeních - 
modernizace stávající školní sítě, 

 2016 – 2018 

Zřízení wi-fi pokrytí na škole 400 000  2016 – 2018 

Audiovizuální technika (televize, projektory apod.) - dovybavení učeben 
projektory  

150 000  2016 – 2018 

Stroje či jiné vybavení nad 40 tis. (vyjma strojů řízených počítačem) - stroj na 
čistění podlah  

70 000  2016 – 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce kmenových tříd - výmalby ve třídách, 
rekonstrukce podlahových krytin.  

2 000 000  2019 - 2023 

Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 863 Kpt. Jaroše 836, 
Třebíč 674 01  
 

Stavební úpravy a rekonstrukce kmenových tříd  2 600 000  2016 – 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce učebny chemie  120 000  2016 – 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce učebny přírodopisu  120 000  2016 – 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny  600 000  2016 – 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce učebny uměleckých předmětů (např. hudebny 
apod.)  

185 000  2016 – 2018 
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Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny, družiny, klubu apod.  395 000  2016 – 2018 

Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy  450 000  2016 – 2018 

Vybavení kmenových tříd  1 780 000   2016 – 2018 

Vybavení polytechnických učeben (fyziky, chemie, přírodopisu, dílny, kuchyňky 
apod.)  

800 000  2016 – 2018 

Vybavení mobilní počítačové učebny (např. notebooky, tablety)  400 000  2016 – 2018 

Vybavení tělocvičny  250 000  2016 – 2018 

Vybavení umělecké učebny  200 000  2016 – 2018 

Vybavení dílny / cvičné kuchyňky  250 000  2016 – 2018 

Vybavení školní jídelny, družiny, klubu apod.  550 000  2016 – 2018 

Software pro ICT techniku  300 000  2016 – 2018 

Nové didaktické pomůcky  1 000 000  2016 – 2018 

Interaktivní tabule  640 000  2016 – 2018 

Připojení k internetu ve třídách  30 000  2016 – 2018 

Audiovizuální technika (televize, projektory apod.)  250 000  2016 – 2018 

Stroje či jiné vybavení nad 40 000 Kč (vyjma strojů řízených počítačem)  160 000  2016 – 2018 

Kompenzační/ speciální pomůcky pro žáky se SVP  250 000  2016 – 2018 

Nová výstavba nebo přístavba školského zařízení  6 800 000  2019 - 2023 

Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce  2 500 000  2019 - 2023 

Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budov; zateplení 
budov  

2 500 000  2019 - 2023 

Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny, informačního centra školy  65 000  2019 - 2023 

Stavební úpravy a rekonstrukce učebny cizích jazyků  140 000  2019 - 2023 

Stavební úpravy a rekonstrukce učebny fyziky  120 000  2019 - 2023 
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Stavební úpravy a rekonstrukce učebny informatiky  30 000  2019 - 2023 

Stavební úpravy a rekonstrukce dílny / cvičné kuchyňky  135 000  2019 - 2023 

Vybavení jazykové učebny  350 000  2019 - 2023 

Vybavení knihovny  150 000  2019 - 2023 

Vybavení počítačové učebny (stolní počítače)  500 000  2019 - 2023 

Vybavení bezbariérovým nábytkem, přístroji, elektronikou pro žáky se SVP  250 000  2019 - 2023 

Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy  600 000  2019 - 2023 

Zahradní učebna 
 

 2019 - 2023 

Multifunkční atrium  2019 - 2023 

 

ZŠ: 
Stavební úpravy a rekonstrukce učebny fyziky - lavice do odborné učebny 
s rozvodem el. energie, katedra  

500 000  2016 – 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce učebny chemie - – lavice s rozvodem plynu, 
židličky, katedra 

500 000  2016 – 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičen - Zlepšení akustiky, špatné dozvuky  1 200 000  2016 – 2018 

Vybavení jazykové učebny - Učebna sluchátka – přístroj na poslechy pro žáky 
včetně nahrávání + sluchátka  

48 000  2016 – 2018 

Vybavení počítačové učebny (stolní počítače) - Školní Server 72 000  2016 – 2018 

34x stolní PC s LCD monitorem a operačním systémem + příslušenství  510 000  2016 – 2018 

Software pro ICT techniku  180 000  2016 – 2018 

Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy - Čtenářské koutky 
na chodbách - 12 x taburety, 12 x sedací lavice pro 3 žáky na II stupni  

135 000  2016 – 2018 

Relaxovna pro žáky – sedací souprava, taburetky, koberec  80 0000  2016 – 2018 

 450 000  2016 – 2018 
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Stavební úpravy a rekonstrukce dílny / cvičné kuchyňky - 4x kuchyňská linka, 4x 
sporák s troubou, 1x mikrovlnná trouba, 4x digestoř, drobné kuchyňské 
spotřebiče (350 000 Kč) 

 

Opravy kmenových tříd (výmalba, podlahy, nábytek 1 200 000 2016 – 2018 

Výměna osvětlení na chodbách a ve třídách 1 150 000 2016 – 2018 

MŠ: 
Vybavení herny 

 2016 – 2018 

Vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogických pracovníků  68 000  2016 – 2018 

Software pro ICT techniku  2016 – 2018 

Interaktivní tabule 2 x - Smart  140 000  2016 – 2018 

Didaktické a kompenzační pomůcky pro děti se SVP  2016 – 2018 

 
Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy 
např. hřiště, zahrady apod. – 150 000 Kč 
 

 
 
150 000  

 
 
2019 - 2023 

Základní škola T.G. Masaryka Třebíč, Komenského nám. 61/6 
Nám. Komenského 61/6, Třebíč 674 01  

Nová výstavba nebo přístavba budov 

18 000 000  

2017 – 2018 

Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce 2017 – 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce učebny cizích jazyků 2017 – 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce učebny fyziky 2017 – 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce učebny chemie 2017 – 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce učebny přírodopisu 2017 – 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny 2017 – 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce dílny / cvičné kuchyňky 2017 – 2018 

Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy 
např. hřiště, školní zahrady, dopravní hřiště, botanické zahrady, rybníky, učebny 

2017 – 2018 
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v přírodě, naučné stezky apod. 

Vybavení polytechnických učeben (fyziky, chemie, přírodopisu, dílny, kuchyňky 
apod.) 

2017 – 2018 

Vybavení jazykové učebny 2017 – 2018 

Vybavení počítačové učebny (stolní počítače) 2017 – 2018 

Vybavení mobilní počítačové učebny (např. notebooky, tablety) 2017 – 2018 

Vybavení dílny / cvičné kuchyňky 2017 – 2018 

Software pro ICT techniku 2017 – 2018 

Interaktivní tabule 2017 – 2018 

Audiovizuální technika (televize, projektory apod.) 2017 – 2018 

Vybavení bezbariérovým nábytkem, přístroji, elektronikou pro žáky se SVP 2017 – 2018 

Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. čtenářské 
koutky, prostor na sdílení zkušeností z výuky, na rozvoj jednotlivých gramotností 
apod. 
 

2017 – 2018 

Základní škola Třebíč Týnská 8 Týnská 821/8, Třebíč 674 01  

Stavební úpravy a rekonstrukce učebny uměleckých předmětů (např. hudebny 
apod.) - variabilní dělicí stěna v učebně Hv 

 2016 – 2018 

Vybavení mobilní počítačové učebny (např. notebooky, tablety)   310 000  2016 – 2018 

Vybavení školní jídelny, družiny, klubu apod.  250 000  2016 – 2018 

Připojení k internetu ve třídách, na škole a ve školských zařízeních - WIFI síť   2016 – 2018 

Nová výstavba nebo přístavba budov - tělocvična  70 000 000  2019 - 2023 

Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce - v případě možnosti technické 
realizace 2 výtahy (po jednom na 1. a na 2. stupni)  

 2019 - 2023 

Ostatní rekonstrukce - úprava šaten na 2. stupni  1 200 000  2019 - 2023 

Stavební úpravy a rekonstrukce učebny fyziky - úprava podkladového betonu a 
krytina  

60 000  2019 - 2023 
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Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny - úprava dozvuku   2019 - 2023 

Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy 
- učebna v přírodě  

500 000  2019 - 2023 

Vybavení počítačové učebny (stolní počítače) - – obnova stávající učebny  1 000 000  2019 - 2023 

Audiovizuální technika - obnova stávající techniky  300.000  2019 - 2023 

Stroje či jiné vybavení nad 40 000 Kč (vyjma strojů řízených počítačem) - 
výměna vybavení školní kuchyně  

 2019 - 2023 

Základní škola Třebíč, Horka Domky, Václavské nám. 44/12 
Václavské nám. 44/12, Třebíč 674 01  

Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce  1 000 000  2016 – 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny, informačního centra školy  100 000  2016 – 2018 

 
Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny 
 
 
 
 
 
 

rekonstrukce podlahy 
jídelny: 100 000 , rampa 
před kuchyní:  38 000 , 
celkem 138 000  

2016 – 2018 

Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy  

hřiště (8 000 000), dopravní 
hřiště (1 000 000), školní 
zahrada (50 000), oplocení 
areálu školy (900 000) 

2016 – 2018 

Vybavení kmenových tříd - nábytek do třetiny tříd: 10 x  1 000 000  2016 – 2018 

Vybavení polytechnických učeben - fyzika, chemie, přírodopis, dílny, kuchyňka 5 
x  

100 000  2016 – 2018 

Vybavení jazykové učebny - 2 x  600 000  2016 – 2018 

Vybavení knihovny   

Vybavení počítačové učebny  - 2 PC učebny: 40 ks PC, tablety: 25 ks) 1 250 000  2016 – 2018 

Vybavení dílny / cvičné kuchyňky  2016 – 2018 
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Vybavení školní jídelny - elektrický kotel 100 000  2016 – 2018 

Software pro ICT techniku  

na 1 rok cca 10 000 Kč 
antivir, filtr webového 
obsahu 23 000 Kč, ročně 
33 000 Kč, tato suma je ale 
obsažena v grantu – pokud 
bude škola úspěšná, nebude 
potřeba) 

2016 – 2018 

Připojení k internetu ve třídách, na škole a ve školských zařízeních (řešeno nyní 
v rámci grantu, pokud bude škola úspěšná, nebude potřeba) 
 
 

4 648 870  2016 – 2018 

Základní škola a Mateřská škola Valeč Valeč u Hrotovic 222 
675 53  

ZŠ: 
Podpora technických a řemeslných kompetencí s podporou digitálních 
technologií  

444 000  2016 - 2018 

MŠ: 
Interaktivní tabule, dataprojektor, PC 120 000  

2016 - 2018 

Vybavení polytechnického koutku stavebnicemi a dětským nářadím 2016 - 2018 

Základní škola a mateřská škola Vladislav Vladislav 203 675 01  

Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny  2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce dílny/cvičné kuchyňky  2016 - 2018 

Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budov  2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce venkovního prostředí - hřiště  2016 - 2018 

Vybavení kmenových tříd  2016 - 2018 

Vybavení polytechnických učeben  2016 - 2018 

Vybavení jazykové učebny  2016 - 2018 

Vybavení počítačové učebny  2016 - 2018 

Vybavení tělocvičny  2016 - 2018 
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Vybavení dílny/cvičné kuchyňky  2016 - 2018 

Vybavení školní družiny  2016 - 2018 

Software pro ICT techniku  2016 - 2018 

Nové didaktické pomůcky  2016 - 2018 

Audiovizuální technika (projektory)  2016 - 2018 

Kompenzační pomůcky pro žáky se SVP  2016 - 2018 

Interaktivní tabule  2016 - 2018 

MŠ: 
Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce 

 2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce prostor pro podporu polytechnického vzdělání  2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny  2016 - 2018 

Stavební úpravy a rekonstrukce venkovního prostředí – hřiště  2016 - 2018 

Vybavení tříd  2016 - 2018 

Vybavení herny  2016 - 2018 

Vybavení školní jídelny  2016 - 2018 

Vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogických pracovníků  2016 - 2018 

Interaktivní tabule  2016 - 2018 

Mateřská škola Výčapy, příspěvková organizace Výčapy 79, 
Třebíč 674 01  

Výměna osvětlení ve školní jídelně a kuchyni 40 000  2016 - 2018 

Výměna nábytku ve dvou třídách  400 000  2016 - 2018 

Vybavení na podporu vnitřního prostředí školy (Vědecká koutek, mikroskop,  
lupy, kouzelný písek, magnetické stavebnice, lego, lego duplo, společenské hry, 
obnova knihovny. Dramatický koutek, čepičky pro dramatizaci, molitanová 
stavebnice a rozkládací paravány.) 

30 000  2016 - 2018 

Základní škola Výčapy, příspěvková organizace Výčapy 7, 
Třebíč 674 01 

Půdní vestavba „OÁZA ŘEMESEL A JAZYKŮ“  ZŠ Výčapy 6 000 000  2016 - 2018 
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Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22, Cyrilometodějská 
22, 674 01 Třebíč 

x x x 

Mateřská škola Světýlko s.r.o., Slunná 1138, 674 01 Třebíč 

Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy 
(zahradní herní prvky, venkovní učebna, hřiště s umělým povrchem SofTILE) 

310 000  2016 - 2018 

Vybavení třídy (nábytek) 15 000  2016 - 2018 

Vybavení prostorů školy pro rozvoj polytechnických dovedností (stavebnice a 
pomůcky pro dětské pokusy) 

10 000  2016 - 2018 

Vybavení knihovny (učebnice tištěné, audiovizuální materiály) 10 000  2016 - 2018 

Vybavení tělocvičny (míče, gymnastické kruhy, pomůcky pro rozvoj 
psychomotoriky) 

10 000  2016 - 2018 

Vybavení školní jídelny (profi myčka nádobí, zařízení pro ohřev hotových jídel) 50 000  2016 - 2018 

Vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogických pracovníků (2 
notebooky) 

30 000  2016 - 2018 

Software pro ICT techniku (programy pro interaktivní tabuli, základní 
programové vybavení výpočetní techniky) 

30 000  2016 - 2018 

Nové didaktické pomůcky 10 000  2016 - 2018 

Audiovizuální technika (dataprojektor, tabule, reproduktory, CD přehrávače) 25 000  2016 - 2018 

Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy 10 000  2016 - 2018 

Kindergarten At The Castle – MŠ Na Hradě, z.s., Tomáše Bati 
1069, 674 01 Třebíč Borovina 

Navýšení kapacity MŚ – kompletně nové a velké prostory MŠ 
(Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce 
Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budovy; zateplení 
budov; (projekty energeticky udržitelné školy apod.) 
Stavební úpravy a rekonstrukce tříd 
Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny 
Stavební úpravy a rekonstrukce herny 
Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny 
Stavební úpravy a rekonstrukce prostor na podporu polytechnického vzdělávání 
(např. keramická dílna) 
Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny 

 2016 - 2018 
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Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy 
např. hřiště, zahrady apod. 
Vybavení třídy 
Vybavení prostorů školy pro rozvoj polytechnických dovedností 
Vybavení knihovny ve třídě 
Vybavení herny 
Vybavení tělocvičny 
Vybavení školní jídelny 
Vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogických pracovníků 
Software pro ICT techniku 
Nové didaktické pomůcky 
Připojení k internetu v hernách, ve škole 
Interaktivní tabule 
Audiovizuální technika (televize, projektory apod.) 
Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. čtenářské 
koutky, prostor na rozvoj jednotlivých pregramotností, polytechnických 
dovedností apod.) 

Diecézní charita Brno, Středisko sv. Dona Bosca Třebíč 
Přestavba tělocvičny  2016 - 2018 

Přestavba hudební dílny  2016 - 2018 

Dům dětí a mládeže Třebíč, příspěvková organizace 
Technické a přírodovědné centrum 1 000 000 2018 - 2019 

Science centrum 5 000 000 2018 - 2019 

EKOBIOENERGO o. s.  

Alternátor – ekotechnické centrum v Třebíči 
Vybavení a modernizace expozicí ve vzdělávacím centru Alternátor 9 840 000 2016 - 2018 

Chaloupky o.p.s. 
Vzdělávací centrum Zašovice – stavební úpravy a vybavení přírodovědných 
učeben pro zájmové a celoživotní vzdělávání 

8 000 000  2017 - 2019 

 
STŘED, z. ú. 
 
 

 
Přestavba a vybavení prostor pro rodinné a individuální konzultace a krizovou 
intervenci, vybavení herního koutku. 
 

 2016 - 2018 




