
Pokyny, informace k tabulkám

Sloupec Výdaje projektu - celkové výdaje projektu

Investiční záměr předložený do výzvy IROP nebude moci být předložen na částku vyšší, než bude částka zde uvedená.  

Sloupec Výdaje projektu - z toho předpokládané výdaje EFRR

Vyplňujte bez ohledu na očekávaný zdroj financování.

Předpokládané výdaje EFRR jsou závislé na míře spolufinancování v jednotlivých regionech:

Kraj Typ regionu Podíl EFRR

Praha více rozvinutý 40%

Jihočeský přechodový 70%

Jihomoravský přechodový 70%

Plzeňský přechodový 70%

Středočeský přechodový 70%

Vysočina přechodový 70%

Karlovarský méně rozvinutý 85%

Královéhradecký méně rozvinutý 85%

Liberecký méně rozvinutý 85%

Moravskoslezský méně rozvinutý 85%

Pardubický méně rozvinutý 85%

Zlínský méně rozvinutý 85%

Olomoucký méně rozvinutý 85%

Ústecký méně rozvinutý 85%

Označení relevantních políček "Typ projektu"

Ve sloupcích tabulky, které se týkají typu projektu (resp. jeho zaměření/podporovaných oblastí) je třeba vždy označit křížkem (zaškrtnout) relevantní políčko. V případě, že nebude zaškrtnuto relevantní pole, nebude možné  

v dané oblasti v IROP projekt realizovat (žádost o podporu neprojde hodnocením přijatelnosti). Oblastí může být zakřížkováno více podle zaměření projektu. Je třeba věnovat pozornost poznámkám pod tabulkami a upřesnění ve vazbě na některé typy/zaměření projektů.

Základní umělecké školy (ZUŠ)

V případě, že je plánováno žádat o podporu investičního záměru do IROP, je třeba uvést záměr ZUŠ na listě "zájmové, neformální, celoživotní učení "

Formát odevzdávání tabulek

Tabulky je třeba odevzdávat ve formátu pdf opatřené  podpisem oprávněné osoby a současně ve formátu xls (tento formát bez el.podpisu). Obsah obou formátů musí být totožný.

Předávání tabulek

Vyplněné tabulky investičních priorit se stávají součástí Strategického rámce MAP do roku 2025 v daném území. Schválený/aktualizovaný Strategický rámec MAP (SR MAP) je zaslán sekretariátu Regionální stálé konference a jeho prostřednictvím 

je zveřejněn na stránkách  https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/map-kap/stratigicke_ramce_map . Na území hlavního města Prahy je SR MAP uveřejněn na webových stránkách městské části, resp. správního obvodu ORP. 

Ve výzvě IROP na základní školy bude muset být projekt zaměřen alespoň na jednu z následujících aktivit (typy projektu, které musí být zaškrtnuty v SR MAP): 
a) odborné učebny s vazbou na podporovanou oblast; 
b) konektivita; 
c) budování zázemí družin a školních klubů; 
d) v případě projektů CLLD rekonstrukce učeben neúplných škol. 

Ostatní typy projektů (zázemí pro školní poradenské pracoviště, vnitřní/venkovní zázemí pro komunitní aktivity vedoucí k sociální inkluzi) nebude možné podpořit jako samostatné projekty v IROP, ale aktivity mohou 
být součástí způsobilých výdajů, pokud budou v SR MAP zaškrtnuty. 

V IROP budou způsobilé i výdaje na zázemí pro pedagogické a nepedagogické pracovníky, tato aktivita se v SR MAP neuvádí, ale při odhadu kalkulací nákladů na projekt tento případný výdaj zohledněte.   

https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/map-kap/stratigicke_ramce_map . Na území hlavního města Prahy je SR MAP uveřejněn na webových stránkách městské části, resp. správního obvodu ORP.
https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/map-kap/stratigicke_ramce_map . Na území hlavního města Prahy je SR MAP uveřejněn na webových stránkách městské části, resp. správního obvodu ORP.
https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/map-kap/stratigicke_ramce_map . Na území hlavního města Prahy je SR MAP uveřejněn na webových stránkách městské části, resp. správního obvodu ORP.
https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/map-kap/stratigicke_ramce_map . Na území hlavního města Prahy je SR MAP uveřejněn na webových stránkách městské části, resp. správního obvodu ORP.
https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/map-kap/stratigicke_ramce_map . Na území hlavního města Prahy je SR MAP uveřejněn na webových stránkách městské části, resp. správního obvodu ORP.


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

projektu  

z toho 

předpokládané 

výdaje EFRR

zahájení 

realizace

ukončení 

realizace

navýšení 

kapacity MŠ / 

novostavba 

MŠ3) 

zajištění 

hygienických 

požadavků u 

MŠ, kde jsou 

nedostatky 

identifikovány 

KHS4)

stručný popis např. zpracovaná PD, 

zajištěné výkupy, výběr dodavatele

vydané stavební 

povolení ano/ne

1. MŠ Dobev Obec Dobev 71005994 600062236 108053296 MŠ Oldřichov Jihočeský Písek Dobev Výstavba mateřské školky v místní části Oldřichov 59 500 000 41 650 000 5/22 8/24 x

Kapacita 2x 24 dětí, vlastní pozemek,  

sítě přivedeny na hranici pozemku,  

podepsána smlouva o dílo, PD včetně 

prováděcí dokumentace kompletní, 

přiznána dotace z Krajského 

investičního fondu ve výši 10 mil. CZK

ano

2. ZŠ a MŠ Čimelice Obec Čimelice 71005153 108053253 650051548
MŠ Čimelice - 

sociální zařízení
Jihočeský Písek Čimelice Rekonstrukce nových sociálních zařízení pro děti MŠ 2 500 000 1 750 000 5/22 8/25 x vypracovaná projektová dokumentace ne

3. ZŠ a MŠ Čimelice Obec Čimelice 71005153 108053253 650051548

MŠ Čimelice - 

venkovní 

polytechnická 

učebna

Jihočeský Písek Čimelice Vybudování polytechnické venkovní učebny 1 000 000 700 000 5/22 8/25 x
monitoring dostupných možností na 

trhu
ne

4.

ZŠ Svobodná a 

Mateřská škola 

Písek

Město Písek 70943842 600062112 600062112

Stavební úpravy 

pro navýšení 

kapacity v MŠ 

Sluníčko Písek

Jihočeský Písek Písek

Stavební úpravy pro navýšení kapacity v MŠ Sluníčko včetně 

změny vnitřního uspořádání výukových prostor v MŠ, aby 

mohlo dojít k postupnému snižování počtu dětí ve třídě, a 

tím ke zvyšování kvality předškolního vzdělávání, adaptace 

nevyužívaných prostor na odborné učebny nebo jejich 

vybudování pro zvyšování kvality podmínek v MŠ pro 

poskytování vzdělávání, modernizace infrastruktury 

(technické i technologické) i hygienického zázemí MŠ, 

stavební i technické úpravy zázemí a venkovních prostor 

MŠ, vybudování venkovních skladů, realizace opatření pro 

bezbariérový přístup MŠ, venkovní úpravy, pořízení 

vybavení. 

39 000 000 27 300 000 1/21 12/24 x x Projektová dokumentace Ne

Schváleno v …obec/město... dne dd.mm.rrrr …"název schvalovacího orgánu"… Podpis

Pozn.

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

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

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

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

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

Typ projektu 2) Stav připravenosti projektu k realizaci 

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

Číslo 

řádku

Identifikace školy 

Název projektu Kraj realizace 

Obec s 

rozšířenou 

působností - 

realizace

Obec 

realizace
Obsah projektu

Výdaje projektu v Kč 1) Předpokládaný termín 



cizí jazyky
přírodní 

vědy3) 
polytech. 

vzdělávání4)

práce s digi. 

tech.5)

1
Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola 

Písek, Tylova 2391
Město Písek 70890889 108053890 600062171

Vytvoření výukových prostor s 

využitím pro školní družinu a 

školní klub vč. vybavení, 

modernizace učebny dílen

Jihočeský Písek Písek

Modernizace a vybavení prostor pro vznik učebny se zaměřením na odborné 

předměty s vazbou na podporované oblasti vč. vybavení, s možností využité též pro 

účely školní družiny a školního klubu. Dále dojde k modernizaci (zejména vybavení) 

učebny dílen.

15 000 000 10 500 000 6/23 8/24 X X X X zpracovaná PD a rozpočet ano

2
Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola 

Písek, Tylova 2391
Město Písek 70890889 108053890 600062171

Rekonstrukce lehkoatletického 

areálu ZŠ J. K. Tyla Písek 

Rekonstrukce sportovního 

areálu ZŠ a MŠ J. K. Tyla - Písek

Jihočeský Písek Písek

Rekonstrukce venkovního areálu do podoby moderního sportoviště pro výuku tělesné 

výchovy, volnočasových kroužků, v odpoledních hodinách, o víkendech a prázdninách 

pak sloužící jako komunitní prostor veřejnosti.

25 000 000 17 500 000 3/23 11/24 X X

zpracovaná studie a předběžný 

rozpočet, zadána příprava 

zpracována PD (ORI)

ne

3
Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola 

Písek, Tylova 2391
Město Písek 70890889 108053890 600062171

Rekonstrukce učeben pro výuku 

cizích jazyků a ICT + 

bezbariérový přístup do budov 

ZŠ J. K. Tyla 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/000

3260

Jihočeský Písek Písek

Průběh realizace projektu modernizace dvou jazykových a ICT učeben probíhal bez 

zásadních problémů. Díky realizaci projektu došlo ke zlepšení materiální základny 

školy a významnému zkvalitnění výuky v rámci klíčové kompetence komunikace v 

cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi. Projektem došlo k modernizaci 

dvou odborných učeben pro výuku cizích jazyků a informatiky, zajištění 

bezbariérovosti školy (výtah, schodolez, nájezdová rampa) a zušlechtění venkovního 

prostranství školy (zeleň).

5 416 066 4 874 459 13.7.2015 10.9.2021 X X již realizováno ano

4
Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola 

Písek, Tylova 2391
Město Písek 70890889 108053890 600062171

Stavební úpravy pro zvýšení 

kapacity na 11.MŠ, Na Ryšavce 

241, 397 01 Písek  

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/001

0130

Jihočeský Písek Písek

Předmětem projektu byly stavební úpravy pavilonu A pro vybudování zcela nové třídy 

pro 16 dětí se zázemím (herna, ložnice, sociální zařízení, šatna a přípravna jídel včetně 

zařizovacích předmětů) a rekonstrukce inženýrských sítí (voda, kanalizace, elektro, 

topení) v pavilonech B a C, do kterých byly napojeny nové sítě z pavilonu A. Součástí 

projektu bylo také zajištění bezbariérovosti, a to vybudováním bezbariérového 

sociálního zařízení a pořízením schodolezu. Dále byl pořízen nový nábytek, výpočetní a 

audiovizuální technika, výukové prostředky a pomůcky, hračky a environmentální zóna 

s venkovním herním prvkem.

10 635 904 9 572 314 27.7.2017 31.12.2020 již realizováno ano

5
Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola 

Písek, Mírové nám. 1466

Město Písek, Velké 

náměstí 114/3, Vnitřní 

Město, 397 01 Písek

70943125 108053849 600062121

Zázemí pro školní pedagogické 

pracoviště, rozšíření školní 

družiny a školní jídelny, odborná 

učebna

Jihočeský Písek Písek

Přístavba školní družiny a školní jídelny z důvodu nedostatečné kapacity, vybudování 

zázemí pro školské poradenské pracoviště a nové odborné učebny pro výuku 

pracovních činností (cvičná kuchyňka), včetně vybavení. 

35 000 000 24 500 000 6/23 12/26 X X x x

vypracovaná studie 

proveditelnosti; PD pro územní 

rozhodnutí a stavební povolení, 

územní rozhodnutí ANO, 

podaná žádost o stavební 

povolení

ne

6
Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola 

Písek, Mírové nám. 1466

Město Písek, Velké 

náměstí 114/3, Vnitřní 

Město, 397 01 Písek

70943125 108053849 600062121

Vybavení ZŠ E.Beneše - jazyková 

učebna a přírodovědné 

předměty

Jihočeský Písek Písek

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků spolu s podporou digitálních 

technologií ve výuce a modernizace vyučování přírodovědného předmětu, fyziky. To 

bude zajištěno skrze modernizaci jazykové učebny (též pro výuku informatiky) a 

modernizace učebny přírodních věd (fyziky).

4 802 340 06/20 09/21 x udržitelnost 2026 ne

7
Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola 

Písek, Mírové nám. 1466

Město Písek, Velké 

náměstí 114/3, Vnitřní 

Město, 397 01 Písek

70943125 108053849 600062121

Modernizace učeben pro výuku 

technických předmětů na ZŠ E. 

Beneše

Jihočeský Písek Písek

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky předmětů technické činnosti (volitelný 

předmět, 6.ročník) a pracovní činnosti (hlavní předmět pro 7. až 9. ročník). To bude 

zajištěno skrze modernizaci technické učebny (dílen). Učebny elektrotechniky poslouží 

v rámci výuky technických činností a pracovních činností pro výuku základů robotiky, 

designu a konstruování a základů programování. 

3 805 508 07/21 09/21 x x udržitelnost 2026 ano

8 ZŠ T. Šobra a Mateřská škola Písek Město Písek 70943168 600062163 600062163

Stavební úpravy za účelem 

vybudování odborných učeben a 

komunitní tělocvičny u ZŠ T. 

Šobra Písek

Jihočeský Písek Písek

Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ 

T. Šobra Písek (přístavba, nástavba, vnitřní uspořádání výukových prostor s využitím 

OZE - solární systémy,TČ ) - vybudování  odborných učeben včetně venkovní učebny 

pro pěstitelství ve skleníku a velkokapacitní výukové přednáškové síně včetně 

příslušenství (kabinety, sklady) ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání (v 

rámci pracovních činností a výtvarné výchovy dle ŠVP – práce s přírodními a 

technickými materiály, design a konstruování, pěstitelské práce, příprava pokrmů, 

práce s laboratorní technikou, využití digitálních technologií) , cizí jazyky, práci s 

digitálními technologiemi, pořízení souvisejícího vybavení výukovými prostředky a 

pomůckami pro presenční i distanční výuku formálního, zájmového a neformálního 

vzdělávání a celoživotního učení, pořízení nábytku, provedení stavebních, technických 

a technologických úprav stávajících inženýrských sítí včetně konektivity v souvislosti s 

napojením nově budovaných i rekonstruovaných prostor, provedení úprav 

souvisejících venkovních prostranství, zvýšení kapacity kmenových ikluzivních tříd a 

vybudování zázemí pro školní poradenské pracoviště a pro práci s žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami (klidové zóny, reedukační učebny) včetně vybavení, vytvoření 

vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ včetně vybavení vedoucí k 

sociální inkluzi (veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, 

společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a 

komunitních aktivit, vybudování zázemí pro školní družiny a školní kluby včetně 

vybavení umožňující zvyšování kvality poskytovaných služeb), vybudování zázemí pro 

pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve 

školách

150 000 000 105 000 000 1/21 12/25 X X X X X X X X Studie, příprava PD NE

9 ZŠ T. Šobra a Mateřská škola Písek Město Písek 70943168 600062163 600062163

Adaptace učeben pro technické 

vzdělávání při využití digitálních 

technologií a adaptace 

odborných učeben - stavební 

úpravy a vybavení jazykové 

laboratoře a učebny přírodních 

věd

Jihočeský Písek Písek
Adaptace učeben pro polytechnické vzdělávání, jazykovou laboratoř, přírodní vědy, 

kmenovou inkluzivní třídu
22 203 000 20 356 820 6/16 8/20 X X X X X

Realizace projektu ukončena. 

Projekt v udržitelnosti

9

Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, 

Husovo nám.725 Město Písek 70943141 108053183 600062155
Pavilon odborných učeben ZŠ 

Jana Husa Písek
Jihočeský Písek Písek Vybudování odborných učeben se zázemím 130 000 000 91 000 000 1/22 12/24 X X X X X X X X

zpracovaná studie, rozpočet, 

projektová fiše, probíhá VŘ 

projektanta

stručný popis např. zpracovaná 

PD, zajištěné výkupy, výběr 

dodavatele

vydané 

stavební 

povolení 

ano/ne

ukončení 

realizace

s vazbou na podporovanou oblast

rekonstrukce 

učeben 

neúplných škol v 

CLLD

zázemí pro školní 

poradenské 

pracoviště 

vnitřní/venkov

ní zázemí pro 

komunitní 

aktivity 

vedoucí k 

sociální inkluzi

budování 

zázemí družin a 

školních klubů

RED IZO školy
celkové výdaje 

projektu  

z toho 

předpokládané 

výdaje EFRR

zahájení 

realizace
konektivita

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

Číslo 

řádku

Identifikace školy 

Název projektu Kraj realizace

Obec s 

rozšířenou 

působností - 

realizace

Obec realizace Obsah projektu

Výdaje projektu  v Kč 1) Předpokládaný termín 

realizace měsíc, rok
Typ projektu 2) Stav připravenosti projektu k realizaci 

Název školy Zřizovatel IČ školy IZO školy
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Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek,    

                 Husovo nám.725 Město Písek 70943141 108053873 600062155

Modernizace odborných učeben 

ZŠ Jana Husa, reg. č.: 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/000

3748

Jihočeský Písek Písek

Vybavení - PC, tiskárna, notebooky, soupravy pro výuku - fyzika (elektřina, mechanika, 

vakuum, monochord, tellurium), chemie (učitelský set žákovské sety, Bohrův model 

atomu, vodní laboratoř, digitální váha, souprava PH, souprava elekrtochemie), 

mikroskopy, el. sporák, interaktivní tabule, dataprojektor,  sady ozobotů, aku vrtací 

šroubováky,  schdodolez, IT vybavení, zeleň, lavičky

3 232 735 3 172 235 1/2020 12/2020 x x x x Realizováno-udržitelnost Ne

11 ZŠ Svobodná a Mateřská škola Písek Město Písek 70943842 600062112 600062112

Vybudování zázemí pro školní 

družiny a školní kluby u ZŠ 

Svobodná Písek

Jihočeský Písek Písek

Vybudování zázemí pro školní družiny a školní kluby umožňující zvyšování kvality 

poskytovaných služeb včetně vybavení.Vybudování zázemí pro školní poradenská 

pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (klidové zóny, 

reedukační učebny) včetně vybavení. Vybudování zázemí pro pedagogické i 

nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. 

kabinety) včetně vybavení.

30 000 000 21 000 000 1/23 12/26 x x x x x x x x Projektový záměr Ano

12 ZŠ Svobodná a Mateřská škola Písek Město Písek 70943842 600062112 600062112

Přístavba učeben technik a 

řemesl. praktik k budově 

1.stupně ZŠ – Vybavení 

odborných učeben pro tech. 

vzdělávání, přírodní vědy, cizí 

jazyky a IT technologie 

v souvislosti s přístavbou

Jihočeský Písek Písek

Přístavba učeben technik a řemesl. praktik k budově 1.stupně ZŠ – Vybavení 

odborných učeben pro tech. vzdělávání, přírodní vědy, cizí jazyky a IT technologie 

v souvislosti s přístavbou         

50 837 000 1/19 12/20 x x x x x x x x Realizováno Ne

13
Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, 

Čelakovského 24
Město Písek 7943150 108053865 600062147

Zázemí pro školní poradenské 

pracoviště
Jihočeský Písek Písek

Komunitní/herní/terapeutická místnost. Pracovny pro školního psychologa, školního 

speciálního pedagoga, výchovného poradce, školního preventistu apod. Dále pak 

místnost pro jednání s rodiči, asistenty pedagoga, pracovní místnosti (asistent 

pedagoga + dítě apod.). V současné době poradenští pracovníci sídlí v prostorech, 

které nejsou vždy ideální (z pohledu umístění, rozměrů, klidu na práci apod.). Pro 

některé činnosti s poradenstvím souvisejícími (práce asistentů s dětmi, adaptační 

kurzy, jiné práce s kolektivem apod.) se hledají vhodné místnosti během provozu 

školy, nebo se na den a více blokují. Centralizování školní poradenské činnosti na 

jedno místo povede ke zpřehlednění, provázání. Přístup k odborníkům školního 

poradenského pracoviště by byl přímo z venku, ale i zevnitř.

16 000 000 11 200 000 1/22 12/22 X Studie proveditelnosti Ne

14
Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, 

Čelakovského 24
Město Písek 7943150 108053865 600062147

Vybudování jazykové učebny ZŠ 

T.G. Masaryka
Jihočeský Písek Písek

Zkvalitnění výuky cizích jazyků spolu s podporou digitálních technologií ve výuce. 

Dalším cílem projektu je zvelebení venkovního prostranství před

budovou školy pomocí zeleně.

1 967 224 1 770 502 3/20 8/22 X X X Fáze udržitelnosti

15

Základní škola a mateřská škola Mirovice, okres 

Písek
Město Mirovice 70999376 108053814 650020065

Výstavba nových učeben pro 

odborné vzdělávání , školní 

družinu a rekonstrukce 

sportoviště 

Jihočeský Písek Mirovice
Zbourání staré budovy dílen, stavba nové - vybudování nových odborných učeben a 

rekonstrukce sportoviště pro komunitní aktivity, výstavba prostor pro školní družinu. 
50 000 000 35 000 000  1/23  12/25 x x x x x x x x zpracovaná PD ne

16

Základní škola a mateřská škola Mirovice, okres 

Písek
Město Mirovice 70999376 108053814 650020065

Vybavení odborných učeben a 

školní družiny 
Jihočeský Písek Mirovice

Vybavení odborných učeben a školní družiny 
12 000 000 8 400 000  1/23  12/25 x x x x x x x ne ne

17
Základní škola a Mateřská škola Záhoří Obec Záhoří 75000989 108053920 650038835 Jazykovka-částečně realizováno Jihočeský Písek Záhoří

Rekonstrukce se zaměřím na vybavení nabytkem a digitalizaci, tak aby bmohla výuka 

jazkyů probíhat efektivněji. 
250 000 175 000 6/22  12/24 x x neuvedeno ne

18 Základní škola a Mateřská škola Záhoří Obec Záhoří 75000989 108053920 650038835 Modernizace školního klubu Jihočeský Písek Záhoří vybavení školního klubu a rekonstrukce podlah a osvětlení 100 000 70 000 1/23  12/24 x neuvedeno ne

19
Základní škola a Mateřská škola Záhoří Obec Záhoří 75000989 108053920 650038835 Řemesla ve škole Jihočeský Písek Záhoří

Školní dílny jsou zastaralé, je potřeba rekonstrukce podlah, osvětlení, zařídit novým 

nábytkem a nářadím
3 000 000 2 100 000 1/23  12/24 x neuvedeno ne

20 Základní škola a Mateřská škola Záhoří Obec Záhoří 75000989 108053920 650038835 Zázemí pro zaměstnance Jihočeský Písek Záhoří Nové zařízení místnosti pro zaměstnance(kanceláře, sborovna, kabinety) 2 000 000 1 400 000 1/23  12/24 neuvedeno ne

21
Základní škola a Mateřská škola Záhoří Obec Záhoří 75000989 108053920 650038835 Učíme se vařit Jihočeský Písek Záhoří

Cvičná kuchyňka potřebuje celkovou rekonstrukcia, podlah, osvětlení, vybavení novým 

nábytkem a elektrospotřebiči
2 000 000 1 400 000 1/23  12/24 x neuvedeno ne

22

Základní škola a Mateřská škola v Albrechticích nad 

Vltavou

Obec Albrechtice nad 

Vltavou
48221350 108053733 600062015

Vybavení  a rekonstrukce 

odborné učebny Fy – Che 
Jihočeský Písek

Albrechtice 

nad Vltavou
Vybavení  a rekonstrukce odborné učebny Fy – Che, a kabinet 2 250 000 1 575 000 6/22  12/24 x x

zpracovaná PD, připravený 

rozpočet
ne

23

Základní škola a Mateřská škola v Albrechticích nad 

Vltavou

Obec Albrechtice nad 

Vltavou
48221350 108053733 600062015 Bezbariérová škola Jihočeský Písek

Albrechtice 

nad Vltavou
Bezbariérový přístup do školy, bezbariérové WC, schodolez (částečně realizováno) 1 250 000 875 000 1/22 12/24 x x x x

částečně zpracovaná PD,  

realizovamý bezbariérový 

přístup a do 6/22 realizované 

bezbariérové WC

ne

24

Základní škola a Mateřská škola v Albrechticích nad 

Vltavou

Obec Albrechtice nad 

Vltavou
48221350 108053733 600062015

Vybavení učebny  přírodních 

věd
Jihočeský Písek

Albrechtice 

nad Vltavou
Vybavení učebny přírodních věd a kabinetu (částečně realizováno) 600 000 420 000 1/22 12/24 x x x

zpracovaná PD a orientační 

rozpočet
ne

25

Základní škola a Mateřská škola v Albrechticích nad 

Vltavou

Obec Albrechtice nad 

Vltavou
48221350 108053733 600062015

Modernizace a  vybavení 

školních dílen-učebna 

polytechniky

Jihočeský Písek
Albrechtice 

nad Vltavou
Modernizace učebny polytechnické výchovy- vybavení školní dílny a kabinetu 2 250 000 1 575 000 6/22  12/24 x x

zpracovaná PD a orientační 

rozpočetneuvedeno
ne

26

Základní škola a Mateřská škola v Albrechticích nad 

Vltavou

Obec Albrechtice nad 

Vltavou
48221350 108053733 600062015 Rekonstrukce cvičné kuchyňky Jihočeský Písek

Albrechtice 

nad Vltavou
Rekonstrukce a vybavení cvičné kuchyňky a kabinetu 2 250 000 1 575 000 6/22  12/24 x

zpracovaná PD a orientační 

rozpočetneuvedeno
ne

27

Základní škola a Mateřská škola v Albrechticích nad 

Vltavou

Obec Albrechtice nad 

Vltavou
48221350 108053733 600062015 Vybavení jazykové učebny Jihočeský Písek

Albrechtice 

nad Vltavou
Kompletní vybavení jazykové učebny 1 500 000 1 050 000 6/22  12/24 x

zpracovaná PD a orientační 

rozpočetneuvedeno
ne

28

Základní škola a Mateřská škola v Albrechticích nad 

Vltavou                        

Obec Albrechtice nad 

Vltavou
48221350 108053733 600062015 Konektivita Jihočeský Písek

Albrechtice 

nad Vltavou
Propojenost IT prostředí ve všech částech školy 1 000 000 700 000 9/22 12/24 x

Osloveny firmy zabývající se 

konektivitou
ne

29

Základní škola a Mateřská škola v Albrechticích nad 

Vltavou

Obec Albrechtice nad 

Vltavou
48221350 108053733 600062015 Přístavba školy Jihočeský Písek

Albrechtice 

nad Vltavou
Přístavba 2 tříd 1. stupně ZŠ a jazykové učebny 11 000 000 7 700 000 9/22 12/24 x x x

Zpracovaná PD, zpracovaný 

rozpočet
ano

30 ZŠ a MŠ Čimelice Obec Čimelice 71005153 108053750 650051548 Vybavení odborných učeben ZŠ Jihočeský Čimelice Čimelice

Pořízení nového vybavení odborných učeben a kabinetů se zaměřením na 

přírodovědné obory, polytechnické činnosti, cizí jazyky, IT a řemeslnou výrobu 4 000 000 2 800 000 2022 2027 x x x x x x

Pedagogové zapsali 

požadované vybavení učeben. 

Vybrali z nabízených produktů 

na trhu. Oslovili firmy s 

dodáním pomůcek. ne

31 ZŠ a MŠ Čimelice obec Čimelice 71005153 108053750 650051548 Konektivita Jihočeský Čimelice Čimelice Propojenost IT prostředí ve všech areálech školy. 1 000 000 700 000 2022 2027 x x x x x x

Byly osloveny firmy zabývající 

se konektivitou. ne

32 ZŠ a MŠ Čimelice Obec Čimelice 71005153 108053750 650051548 Navýšení kapacit družiny Jihočeský Čimelice Čimelice V souvislosti s demografickým vývojem obce bude potřeba navýšit kapacitu družiny. 2 000 000 1 400 000 2022 2027 x x x x x x x

Je rozpracován projektový 

záměr. ne

33
ZŠ Protivín město Protivín 70986851 108053903 600062180 Školní kuchyně jihočeský Písek Protivín přebudování kuchyně a jídelny 30 000 000 21 000 000 6/24 9/24

zabezpečení 

stravování
příprava projektu ne

34
ZŠ Protivín město Protivín 70986851 108053903 600062180 Sociální zařízení jihočeský Písek Protivín

Přebudování toalet pro žáky i zaměstnance v obou křídlech historické budovy (výměna 

stupaček, vybavení, podlahy, elektroinstalace)
6 000 000 4 200 000 6/22 9/22 realizováno

není 

potřebné

35

ZŠ Protivín město Protivín 70986851 108053903 600062180

Zázemí sportovní haly, 

rekonstrukce oplocení školního 

hřiště

jihočeský Písek Protivín
rekonstrukce šaten, toalet a sprch ve sportovní hale, rekonstrukce stávajícího oplocení 

školního hřiště, umělá tráva, běžecký ovál 
6 000 000 4 200 000 10/22 3/23

x

zpracovaná PD, částečně v 

realizaci
ano

36

ZŠ Protivín město Protivín 70986851 108053903 600062180 Dílny a učebna robotiky jihočeský Písek Protivín
Dílny a učebna robotiky v ZŠ (stavební úpravy, elektroinstalace, pořízení nábytku a 

vybavení)
6 000 000 4 200 000 5/22 12/24 x x x

praxe s digitálními 

technologiemi, 

prohlubování výuky v 

rámci přírodních věd 

a polytechnické 

výchovy

neuvedeno
není 

potřebné

37

ZŠ Protivín město Protivín 70986851 108053903 600062180

Modernizace přednáškové 

místnosti, administrativní 

prostory

jihočeský Písek Protivín
Renovace podlah, instalace zatemnění, výměna elektroinstalace, audiovizuální 

vybavení, nábytek
2 000 000 1 400 000 5/22 12/24 x x x x v realizaci ne

38
ZŠ Protivín město Protivín 70986851 108053903 600062180

Rekonstrukce elektroinstalace a 

osvětlení ve 4 třídách
jihočeský Písek Protivín

Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení 4 tříd a 2 kabinetů v historické budově - západní 

křídlo
3 500 000 2 450 000 5/22 12/24 x x x x realizováno ne

39 ZŠ Protivín město Protivín 70986851 108053903 600062180 bezbariérová škola - výtahy jihočeský Písek Protivín vybudování výtahů v historické budově 20 000 000 14 000 000 1/21 12/27 neuvedeno ne

40
ZŠ Protivín město Protivín 70986851 108053903 600062180 Rekonstrukce pavilonu 1.stupně jihočeský Písek Protivín

Rekonstrukce tříd, toalet, šaten, stropních podhledů (výměna stupaček, vybavení, 

elektroinstalace)
6 000 000 4 200 000 6/23 8/23 x x x

výuka dle 

hygien.norem
PD v přípravě ne

41
ZŠ Fazole z.ú. RC Fazole, z. s. 2034859 181104288 181104288 Výbava počítačové učebny Jihočeský Písek Písek

nákup hardwarového a softwarového vybavení počítačové učebny (uživatelské 

stanice, server, síťová infrastruktura, konektivita, zprovoznění)
250 000 175 000 5/22 12/23 x x x

zajištěný prostor, probíhá výběr 

dodavatele
ne



42

Základní škola Cesta

Sbor Církve bratrské 

v Písku – Elim, IČO: 

73635367

02716135 181055953 691006601
Rosteme a jsme přínosem pro 

druhé
Jihočeský Písek Písek

Přístavba školy jako zázemí pro kvalitní služby ve vzdělávání a rozvoj komunitních 

aktivit - vybudování: 5 odborných učeben + kabinetů, zázemí pro školní družinu (2 

oddělení + kabinet), zázemí pro školní klub, zázemí školního poradenského pracoviště 

(reedukační učebna + kabinet), včetně vnitřní konektivity a zázemí pro komunitní 

aktivity

145 000 000 101 500 000 04/2023 06/2026 x x x x x x x x

zpracovaná PD, 04/22

zastupitelstvo města Písek 

schválilo odkup pozemku

ANO

43

Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres 

Písek Město Mirotice 75001063 108053806 650042565 Výuka virtuální realitou
Jihočeský Písek Mirotice

Nákup virtuálních brýlý pro jednu třídu v počtu cca 25 kusů, potřebného hardwaru a 

softwaru pro výuku virtuální realitou 2 000 000 1 400 000
10/22 12/23

x x x x x
neuvedeno ne

44

Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres 

Písek
Město Mirotice 75001063 108053806 650042565

Stavební úpravy a rekonstrukce 

školní kuchyně ZŠ

Jihočeský Písek Mirotice Stavební úpravy a rekonstrukce školní kuchyně, (elektro, voda, odpady), nové 

spotřbiče, lapol, úprava výdeje jídla a příjmu použitého nádobí 9 000 000 6 300 000

01/24 12/25 neuvedeno ne

45

Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres 

Písek Město Mirotice 75001063 108053806 650042565

Rekonstrukce přípravny a výdejů 

jídel MŠ Mirotice
Jihočeský Písek Mirotice

Rekonstrukce stávajících výdejen a přípravny jídel pro mateřskou školu včetně 

vybavení a infrastruktury 5 000 000 3 500 000
01/23 12/25 zpracována PD ne

46

Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres 

Písek Město Mirotice 75001063 108053806 650042565 Rekonstrukce šaten 
Jihočeský Písek Mirotice

Vybavení šatními skříňkami a rekonstrukce osvětlení šaten 1 800 000 1 260 000
8/23 12/24 neuvedeno ne

47

Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres 

Písek Město Mirotice 75001063 108053806 650042565

Oprava parket v učebnách - 

kmenové třídy
Jihočeský Písek Mirotice

Výměna podlahových krytin kmenových učeben 2 000 000 1 400 000
7/23 12/25 neuvedeno ne

48

Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres 

Písek Město Mirotice 75001063 108053806 650042565

Vybudování fitness tělocvičny 

včetně zázemí
Jihočeský Písek Mirotice

Revitalizace prostor bývalé kotelny na fitness tělocvičnu - stavební práce, osvětlení, 

vzduchotechnika a pořízení sportovního vybavení 5 000 000 3 500 000
1/24 12/26 neuvedeno ne

49

Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres 

Písek Město Mirotice 75001063 108053806 650042565

Celková rekonstrukce hřiště 

fotbal + atletika + zázemí
Jihočeský Písek Mirotice

Vybudování multifunkčního sportovního hřiště se zázemím na pozemku svěřeném do 

užívání základní školy 25 000 000 17 500 000
1/24 12/27 neuvedeno ne

50

Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres 

Písek Město Mirotice 75001063 108053806 650042565

Oplocení a rekonstrukce škol. 

zahrady
Jihočeský Písek Mirotice

Rekonstrukce oplocení areálu školní zahrady 500 000 350 000
1/23 12/24 neuvedeno ne

51

Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres 

Písek Město Mirotice 75001063 108053806 650042565 Odvlhčení šaten a suterénu MŠ
Jihočeský Písek Mirotice

Asanace prostor školy umístěných pod úrovní terénu - odvlhčení 5 000 000 3 500 000
1/23 12/26 neuvedeno ne

52

Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres 

Písek Město Mirotice 75001063 108053806 650042565

Rekonstrukce zázemí šaten 

tělocvičny v budově ZŠ
Jihočeský Písek Mirotice

Rekonstrukce šatních prostor s vybudováním nových sociálních zařízení 1 500 000 1 050 000
1/24 12/26 neuvedeno ne

53

Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres 

Písek Město Mirotice 75001063 108053806 650042565

Zpevněná parkovací plocha pro 

zaměstnance za školou
Jihočeský Písek Mirotice

Vyasfaltování parkovací plochy pro osobní vozidla zaměstnanců 1 500 000 1 050 000
1/24 12/25 neuvedeno ne

54

Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres 

Písek Město Mirotice 75001063 108053806 650042565 Učební pomůcky pro žáky se SVP
Jihočeský Písek Mirotice

Nákup pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1 000 000 700 000
10/22 12/24

x x x x x
neuvedeno ne

55

Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres 

Písek Město Mirotice 75001063 108053806 650042565

Solární panely – výroba 

el.energie, ohřev vody MŠ, ZŠ
Jihočeský Písek Mirotice

Podpora alternativních zdrojů energií (eletřina - ohřev vody) 5 000 000 3 500 000
1/24 12/26 neuvedeno ne

56

Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres 

Písek Město Mirotice 75001063 108053806 650042565

Sunstopy – zastínění tříd jižní 

strany
Jihočeský Písek Mirotice

Instalace vnějšího zastínění oken tříd jižní strany budovy základní školy 20 000 000 14 000 000
1/23 12/25 neuvedeno ne

57

Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres 

Písek Město Mirotice 75001063 108053806 650042565

Tepelná čerpadla – vytápění 

budov MŠ + ZŠ
Jihočeský Písek Mirotice

Přechod na vytápění pomocí tepelných čerpadel - hlubinné vrty - vytápění ZŠ a MŠ 1 500 000 1 050 000
1/24 12/27 neuvedeno ne

58

Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres 

Písek Město Mirotice 75001063 108053806 650042565

Renovace dveří a zárubní v MŠ + 

ZŠ
Jihočeský Písek Mirotice

Výměna dveří učeben ZŠ a MŠ 25 000 000 17 500 000
1/23 12/24 neuvedeno ne

59

Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres 

Písek
Město Mirotice 75001063 108053806 650042565

Přístavba jedné třídy v mateřské 

škole - rozšíření kapacity

Jihočeský Písek Mirotice

Vybudování nové třídy Mateřské školy včetně zázemí 700 000 490 000

1/23 12/24 zpracovává se PD ne

60

Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres 

Písek Město Mirotice 75001063 108053806 650042565

Nové herní prvky pro děti 

zahrada MŠ Jihočeský Písek Mirotice
Rozšíření a revitalizace stávajícího hřiště mateřské školy - nové herní prvky včetně instalace 5 000 000 3 500 000

1/23 12/24 neuvedeno ne

61
Základní škola a Mateřská škola Kluky, okres Písek Obec Kluky 70984328 108053946 650038631

Vybudování a vybavení učebny 

polytechniky a dílen Jihočeský Písek Kluky Přestavba stávajících půdních prostor venkovské školy na učebnu polytechniky a dílen. 5 000 000 3 500 000
1/23 12/24 neuvedeno ne

Schváleno v …obec/město... dne dd.mm.rrrr …"název schvalovacího orgánu"… Podpis

Pozn.

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

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

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

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

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

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

•           Člověk a jeho svět,

•           Matematika a její aplikace,

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

•           Člověk a svět práce, 

•           Průřezová témata RVP ZV: Environmentální výchova.

                        

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

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

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

a podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit.

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

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

(přírodní vědy, polytechnika, ciz. jazyk), tak není nutné mít zaškrtnuto „práce s digi. tech.“, ale je nutné zaškrtnout příslušnou odbornou oblast. 
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Schváleno v …obec/město... dne dd.mm.rrrr …"název schvalovacího orgánu"… Podpis

Pozn. 

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

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

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

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

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

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

•           Člověk a jeho svět,

•           Matematika a její aplikace,

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

•           Člověk a svět práce, 

•           Průřezová témata RVP ZV: Environmentální výchova.

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

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

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

a podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit.

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

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

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