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Strategický rámec MAP rozvoje vzdělávání ORP Tachov

1. Vize
Spolupráce místních aktérů na zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání,
které přispívá k rozvoji schopností dětí, jejich budoucímu uplatnění a tím i
k rozvoji regionu. Vzdělávání v regionu se rozvíjí v respektujícím, tvůrčím a
podnětném prostředí, které posiluje aktivní vnímání života a rozvoj osobností
pedagogů, dětí a žáků. Vyrůstající generace je připravena pro život tak, aby
své nabyté znalosti uměla používat v praktickém životě.

2. Popis zapojení aktérů
Na tvorbě výchozího Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání
ORP Tachov do roku 2023 (dále jen „MAP“) se podíleli aktéři vzdělávání z území působící
v oblasti předškolního, základního, neformálního, zájmového i uměleckého vzdělávání. Byl
zpracován na základě výsledků dotazníkového šetření, místního šetření realizačního týmu ve
školách a v souladu s místními strategickými dokumenty s vazbou na předškolní a základní
vzdělávání:




Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Zlatá cesta, o.
p. s. na období 2014-2020
Program rozvoje města Tachova 2014 – 2020
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje
(2016-2020)

V červenci a srpnu 2015 se zástupci MAS Zlatá cesta, o. p. s. (dále jen „MAS“)
zúčastnili pracovní porady starostů obcí a následně také setkání ředitelů základních škol ORP
Tachov, na kterých zřizovatele školských zařízení a jejich ředitele informovali o připravované
výzvě MŠMT k předkládání žádostí o podporu na realizaci projektů MAP.
První setkání aktérů vzdělávání z ORP Tachov uspořádala MAS 26. srpna 2015.
Přítomným zde byl představen obecný cíl, aktivity a očekávané výstupy projektů MAP,
výsledkem setkání byla shoda na realizátorovi projektu za ORP Tachov – MAS Zlatá cesta, o.
p. s. To bylo následně potvrzeno i písemným souhlasem 93% zřizovatelů škol z území.
Na podzim 2015 byla zahájena příprava projektu a 23. 11. 2015 byla podána žádost o
jeho podporu z OP VVV.
Dne 28. 4. 2016 proběhlo další setkání aktérů vzdělávání ORP Tachov, na kterém byli
informování o zahájení realizace projektu. Byl sestaven Řídící výbor (ŘV) projektu, do kterého
byli nominováni zástupci zřizovatelů, základních a mateřských škol, zástupce realizátora
projektu, dále Plzeňského kraje, Základní umělecké školy v Tachově, zástupce neformálního
vzdělávání, Krajského akčního plánu, rodičů, MAS Český les a MAS Český západ, zástupce
Mikroregionu Lučina. Zároveň členové Řídícího výboru zvolili předsedu, projednali a schválili
Jednací řád a Statut.
Zástupci realizačního týmu osobně navštívili všechna školská zařízení ORP Tachov,
zjišťovali aktuální témata a potřeby škol, sbírali aktuální i plánované investiční záměry.
Seznámili podrobněji ředitele školských zařízení s filozofií projektu MAP, předali výstupy
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vyplývající z agregovaných dat šetření MŠMT. Proběhly strukturované rozhovory, které byly
podkladem pro návrhy pracovních skupin. Bylo zpracováno shrnutí výstupů z rozhovorů
s řediteli ZŠ a MŠ. Tým navrhl 4 pracovní skupiny. Na základě informací z agregovaných dat
a z rozhovorů s řediteli byla zpracována SWOT analýza.
Druhé jednání Řídícího výboru (dále jen “ŘV“), na kterém byla představena analytická
část MAP, se konalo 27. 6. 2016 v prostorách MAS. Následně byl návrh Strategického rámce
MAP (dále jen „SR“) zaslán k připomínkování všem aktérům vzdělávání ORP Tachov a
zveřejněn na webových stránkách MAS www.zlatacesta.cz s výzvou pro zasílání připomínek
do 20. 7. 2016, 12:00 hod. prostřednictvím e-mailu. Dne 26. 7. 2016 byl Strategický rámec
MAP ORP Tachov formou hlasování per rollam schválen ŘV.
Dne 9. září bylo podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15_005/0000035-01 na
projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Tachov.
Třetí setkání Řídícího výboru proběhlo dne 19. září. Účastníci setkání byli informováni
o zaslání Strategického rámce na Regionální stálou konferenci. Strategický rámec je zveřejněn
na webu www.uzemnidimenze.cz v záložce Dokumenty. Na Řídícím výboru byly tematicky
domluveny pracovní skupiny a termíny jejich setkávání. Byl dohodnut konečný termín pro
aktualizaci investičních záměrů škol a dohodnut termín dalšího setkání.
V září 2016 proběhlo jednání mezi zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy
v Boru, jeho zástupcem, oběma řediteli školských zařízení a zástupci realizačního týmu.
V druhé polovině roku 2016 byla dokončena Analytická část MAP. Byl vytvořen finální
Seznam relevantních aktérů a také Pravidla pro zapojení dotčené veřejnosti. Tyto dokumenty
byly rozeslány členům Řídícího výboru k připomínkování. Na dalším setkání ŘV budou tyto
dokumenty projednávány.
Zástupkyně realizačního týmu se zúčastnily dvou setkání realizátorů projektů a to
v Plzni a v Domažlicích.
Proběhla setkání pracovních skupin. Na každé skupině byl zvolen vedoucí skupiny. 26.
října 2016 se ve vzdělávacím středisku Revis v Tachově uskutečnila pracovní skupina
„Předškolní vzdělávání a péče“. Setkání se zúčastnilo 8 pedagogických pracovníků a 2 osoby
zastupující veřejnost. Účastníci se shodli na tom, že přínosem pro ORP bude odborný seminář
či workshop určený veřejnosti i pedagogům. Seminář bude zaměřen na postoj k dětem se
speciálními výchovnými potřebami.
Druhé setkání pracovní skupiny „Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků
ohrožených školním neúspěchem“ proběhlo v prostorách Dětského domova v Tachově dne
2. listopadu. Setkání proběhlo formou konzultace s odborným lektorem, pracovníkem Dětské
diakonie v Plzni. Setkání se zúčastnilo 10 pracovníků z řad pedagogů a zástupkyně Agentury
pro sociální začleňování (člen ŘV).
Pracovní skupina „Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání“
proběhla 9. listopadu v prostorách MAS o.p.s. Zúčastnilo se jí 8 pedagogů. Výstupem tohoto
setkání je dohoda o zprostředkování školení pro pedagogy v oboru matematické gramotnosti.
Domluveno bylo uspořádat toto školení v čítárně Základní školy Zárečná, která nabízí
pronájem čítárny na vzdělávací akce zdarma.
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Dne 16. listopadu se uskutečnilo setkání pracovní skupiny „Rozvoj podnikavosti a
iniciativy, rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání, kariérové poradenství“
v prostorách MAS o.p.s. Tohoto se setkání se zúčastnili 4 pedagogové. Přítomní navrhli oslovit
firmy v Tachově a blízkém okolí a navrhnout spolupráci se základními školami v ORP formou
exkurzí pro děti devátých tříd. Tyto exkurze by měly být financovány firmami včetně dopravy.
Realizační tým byl pozván na jednání se zástupcem Ligy lesní moudrosti, z.s. Ing.
Sedláčkem, který tým seznámil se strategií a záměry spolku v rámci projektu MAP. Liga lesní
moudrosti má zájem spolupracovat s aktéry vzdělávání v ORP a nabízet školám i veřejnosti
školící programy zaměřené na oblast environmentálního vzdělávání (geologie, fyzika,
přírodověda, manuální zručnost, pobyt v přírodě, aj.)
Dne 2. listopadu proběhlo setkání se zástupcem neziskové organizace Kotec o.p.s.
Mgr. Klausem, zástupkyní Agentury pro sociální začleňování Bc. Ivetou Millerovou a
realizačním týmem. Cílem setkání bylo projednat možnou spolupráci v rámci projektu ze strany
Kotce. Byly osloveny neziskové organizace působící v ORP Tachov: Domus, Člověk v tísni a
Latus s nabídkou spolupráce. Žádná z těchto organizací nereagovala.
Zástupkyně realizačního týmu se dne 18. října 2016 zúčastnily Konzultačního dne
ředitelů mateřských a základních škol ORP Tachov a dne 9. listopadu Pracovního setkání
ředitelů MŠ a ZŠ v Tachově, kde informovaly přítomné o průběhu a realizaci projektu. 8.
listopadu proběhlo jednání s vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny Tachov ohledně
spolupráce se školami v ORP a možnosti rozvoje této spolupráce. Dne 10. listopadu se
uskutečnila schůzka se zástupci neformálního a zájmového vzdělávání. Jednání se zúčastnili
zástupci Dětského domova, Domu dětí a mládeže, Základní umělecké školy a Muzea
v Tachově.
Dotazník k projektu byl rozeslán školám v ORP. Mnoho z nich má tento dotazník
vyvěšen na svých webových stránkách, kde má veřejnost možnost dotazníky vyplnit. Některé
školy dávají prostor žákům a mládeži k vyplnění dotazníku během školního vyučování.
Dne 9. ledna 2017 se uskutečnilo čtvrté setkání Řídícího výboru, kde byl schválen
aktualizovaný Strategický rámec a ostatní dokumenty. Na toto jednání byl pozván zástupce
Ligy lesní moudrosti, z.s. Ing. Sedláček, který seznámil členy Řídícího výboru se záměry tohoto
spolku.
V průběhu minulého období byly průběžně do Strategického rámce zapracovávány
připomínky. Na 4. setkání Řídícího výboru připomínkoval Ing. Mašinda znění Strategického
rámce v části 3. Seznam a popis priorit a cílů. U priority č. 4.1 Spolupráce mezi aktéry
vzdělávání, cíl a popis cíle, není uvedena spolupráce se středními školami, přestože jsou
uvedeny školy vysoké. Strategický rámec byl upraven a střední školy byly připsány mezi
spolupracující aktéry.
Jiné připomínky nebyly.
V lednu proběhlo setkání realizátorů s ředitelem Domu dětí a mládeže v Tachově
ohledně spolupráce a investičních záměrů střediska. Dne 26. ledna 2017 se zástupce
realizačního týmu zúčastnil Krajské konference Strategické řízení ve školách. Dne 31. ledna
byl odeslán aktualizovaný Strategický rámec MAP rozvoje vzdělávání ORP Tachov a zároveň
1. monitorovací zpráva o průběhu realizace projektu.
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Dne 1. února se členové realizačního týmu zúčastnili setkání realizátorů MAP
v Plzeňském kraji.
V rámci spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování se uskutečnilo setkání
v sociálně vyloučené lokalitě Staré Sedliště za účasti starostky obce, ředitele základní školy,
zástupkyně Agentury pro sociální začleňování a zástupcem realizačního týmu. Důvodem
setkání bylo blíže se seznámit s lokalitou, jejími problémy a rozšířit spolupráci v ORP.
Výstupem tohoto setkání bylo domluvení spolupráce formou motivačního workshopu
v základní škole. Termín setkání byl předběžně domluven. Z důvodu pracovní neschopnosti
zástupkyně Agentury pro sociální začleňování byl přesunut na 1. pololetí školního roku
2017/2018.
V březnu se uskutečnila schůzka s ředitelkou mateřské školy v Plané ohledně
investičních priorit a spolupráce v ORP v rámci MAP. Realizátoři na základě výstupů
pracovních skupin zajišťovali besedu pro pedagogické pracovníky, besedu pro veřejnost
a exkurze do výrobních podniků v okolí. Dne 28. března proběhlo jednání s ředitelkou Muzea
v rámci spolupráce aktérů v ORP. Bylo domluveno setkání pedagogických pracovníků
v prostorách Muzea, průběh setkání a organizace.
Dne 5. dubna se realizátoři projektu zúčastnili porady ředitelů školských zařízení města
Tachov. Na tomto setkání informovali ředitele o aktuální situaci v realizaci projektu, společně
byla domluvena forma akčního plánu škol a termín setkání pedagogických pracovníků
v muzeu. Dle požadavků ředitelů byl stanoven datum tohoto setkání na den 29. srpna 2017.
V dubnu proběhla další osobní setkání s aktéry vzdělávání. Proběhlo jednání
s neziskovou organizací Kotec o. p. s. Záměrem zástupců organizace bylo oslovit širokou
veřejnost, především rodiče žáků, s nabídkou svých služeb a zároveň informovat veřejnost
v oblasti prevence rizikového chování dětí a prevence sociálně patologických jevů. V rámci
této spolupráce s neziskovou organizací byla požádána o spolupráci metodička primární
prevence Pedagogicko-psychologické poradny v Tachově. Na základě spolupráce připravil
realizační tým besedu pro veřejnost: otevřený dialog s odborníky s názvem „Víte, jak ochránit
své dítě?“. Na besedu byli pozváni školní metodici prevence, školní psychologové a kariérní
poradci všech základních a středních škol v ORP, dále byli pozváni zástupci OSPOD a Policie
ČR. Beseda se uskutečnila dne 23. května v prostorách vzdělávacího střediska Revis
v Tachově.
Realizační tým na základě požadavků účastníků pracovní skupiny předškolní
vzdělávání a péče ve spolupráci s Krajským centrem vzdělávání a jazykovou školou v Plzni
uskutečnil dne 26. dubna besedu pro veřejnost „Reaguje vaše dítě jinak, než očekáváte?“
a dne 10. května besedu pro pedagogické pracovníky na téma: „Problémové chování…
Co s ním?“
V květnu 2017 byla společně s druhou monitorovací zprávou odeslána Průběžná
evaluační zpráva.
Dle požadavku účastníků pracovní skupiny Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí byla
domluvena spolupráce s výrobními podniky v ORP. Firma Grammer CZ, s.r.o. uskuteční
v průběhu měsíce června exkurze pro žáky 7. – 9. tříd základních škol v Tachově. Exkurzí se
zúčastní Základní škola Planá a Základní škola Staré Sedliště. Firma Tech Data Distribution,
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s.r.o. uskuteční exkurzi pro žáky ze Základní školy Přimda. Ostatní školy o exkurzi zájem
neměly. Základní škola Stráž má zájem o exkurzi začátkem školního roku 2017/2018.
Exkurze proběhly v červnu 2017. Žáci ze Základní školy Přimda se dne 15. června
zúčastnili exkurze v logistickém skladu společnosti Tech Data Distribution, s. r. o. Ve dnech
20., 26. a 27. června se uskutečnily exkurze v prostorách výrobního závodu společnosti
Grammer CZ, s. r. o., kterých se zúčastnili žáci základních škol Staré Sedliště a Planá.
Dne 29. srpna 2017 proběhlo ve spolupráci s paní ředitelkou Muzea Českého lesa
v Tachově Setkání pedagogických pracovníků. Setkání předcházely dvě přípravné schůzky
s paní ředitelkou. Toto setkání se konalo v Muzeu Českého lesa. Bylo určeno pro pedagogy
základních škol v rámci tří pracovních skupin projektu: „Čtenářská a matematická gramotnost
v základním vzdělávání“, „Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem“ a „Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí, rozvoj kompetencí v polytechnickém
vzdělávání, kariérové poradenství“.
Dne 30. srpna 2017 se konal akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky
předškolního vzdělávání s názvem "Problémové chování... co s ním? II“ v prostorách
vzdělávacího střediska Revis v Tachově. Kurz byl realizován ve spolupráci s Krajským
centrem vzdělávání a jazykovou školou v Plzni. Lektorem kurzu byla paní Mgr. Zuzana
Bartoňová. Kurzu se zúčastnilo celkem 40 zájemců.
Dne 20. září 2017 proběhlo závěrečné setkání pracovní skupiny Předškolní vzdělávání
a péče v prostorách MAS Zlatá cesta, o. p. s. Na tomto setkání byla zhodnocena práce v rámci
projektu a poděkováno pedagogům za jejich aktivitu.
V říjnu uspořádal realizační tým v rámci aktivity „budování znalostních kapacit“ několik
akcí. Dne 3. října 2017 proběhlo v prostorách MAS Zlatá cesta, o. p. s. v rámci spolupráce se
Základní školou Přimda setkání pro pedagogy s názvem „Projekty, které zvládnete i Vy“.
Odborný pedagog této školy prezentoval své zkušenosti s realizací několika projektů
z programu Erasmus+, eTwinning a 56. výzvy OP VK. Žáci školy zvítězili v soutěži v rámci
eTwinningového projektu Wir bauen Brücken. Projekt Wir bauen Brücken bude prezentován i
na Národní konferenci eTwinning v Olomouci.
Dne 9. října 2017 proběhlo setkání školních metodiků prevence v rámci spolupráce
s Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň, pracoviště Tachov. Setkání se uskutečnilo v
prostorách vzdělávacího střediska Revis Tachov. Tématem setkání bylo představení
organizací a jejich nabídek programů primární prevence, které mohou školní metodici
prevence využít v nadcházejícím školním roce a legislativní změny v rámci prevence. Na
setkání proběhly prezentace pozvaných účastníků: Pedagogicko-psychologická poradna
Plzeň, pracoviště Tachov, Krajský koordinátor prevence Bc. Hana Dudačová, Centrum
protidrogové prevence a terapie, o. p. s., Diakonie ČCE, Středisko výchovné péče Domažlice,
KOTEC o. p. s., Domus centrum pro rodinu, Policie ČR.
Ve spolupráci s ředitelem Dětského domova v Tachově se uskutečnil dne 10. října
2017 v prostorách MAS Zlatá cesta, o. p. s. akreditovaný seminář s názvem „Práce s
ohroženým dítětem ve věku 0-6 let". Seminář vedla lektorka a speciální pedagožka Bc. Alena
Reitmayerová-Weberová.
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Dne 12. října 2017 proběhlo setkání ve spolupráci s Knihovnou města Tachov
s názvem „Čtenářská gramotnost v praxi“. Vedoucí pracovnice knihovny seznámila přítomné
účastníky s činnostmi knihovny, včetně probíhající spolupráce se školami v ORP a s nabídkou
aktivit pro veřejnost i školy. V rámci tohoto setkání proběhla diskuse mezi přítomnými
pedagogy ohledně realizovaných aktivit jednotlivých škol a další možné spolupráce mezi
aktéry vzdělávání. Zároveň byly domluveny další formy spolupráce.
V rámci spolupráce se Střední průmyslovou školou Tachov, Světce 1, se uskutečnilo
dne 23. října 2017 setkání pro pedagogy v prostorách MAS Zlatá cesta, o. p. s. Ředitelka školy
seznámila přítomné se vzdělávací nabídkou školy, s nabídkou možné spolupráce mezi SPŠ a
ZŠ a s dalšími aktivitami školy.
Během října a listopadu shromažďoval realizační tým podklady pro finalizaci
dokumentů Akční plán MAP a finální verzi Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Tachov.
Dne 8. listopadu 2017 se realizační tým zúčastnil pravidelného setkávání ředitelů škol
se zástupci zřizovatele. Na tomto setkání proběhlo jednání u kulatého stolu ředitelů a zástupců
zřizovatelů škol. Zástupci realizačního týmu seznámili přítomné s realizací projektu,
informovali o schvalování finálního dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP
Tachov a také o podmínkách pokračování projektu MAP II.
Zástupkyně realizačního týmu se zúčastňovala pravidelných schůzek příjemců IPo
MAP v sídle NIDV Plzeň.
Informace o projektu jsou uveřejněny na: http://www.zlatacesta.cz/mistni-akcni-planrozvoje-vzdelavani-orp-tachov.html
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3. Seznam a popis priorit a cílů
3. 1. Seznam priorit

Priorita 1

Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání v ORP
Tachov

Priorita 2

Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality základního školství v ORP Tachov

Priorita 3

Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality zájmového a neformálního vzdělávání
a základních uměleckých škol v ORP Tachov

Priorita 4

Posílení spolupráce místních aktérů na zvyšování kvality a dostupnosti
vzdělávání
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3. 2. Popis priorit a cílů

Priorita 1

Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání
v ORP Tachov

Cíl a popis cíle

1.1 Rekonstrukce a výstavba MŠ
Cílem je zajištění dostatečné kapacity, dostupnosti a kvality mateřských
škol prostřednictvím podpory jejich infrastruktury. Stavby, stavební úpravy,
rekonstrukce objektů včetně hřišť, zahrad, venkovního prostranství a
oplocení k zajištění odpovídajícího prostředí pro kvalitní péči, bezpečnost,
a vzdělávání dětí, rozšíření kapacity zařízení nebo jeho dostupnosti spolu
s úpravami vedoucími k úspoře energií a tím i ochraně životního prostředí.

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

Tento cíl má vazbu na opatření MAP:
1. Povinné - č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost- inkluzekvalita (silná vazba – infrastruktura je potřebná pro zajištění dostupnosti,
kvality i inkluze).
2. Doporučené – č. 5 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém
vzdělávání (slabá vazba).

Indikátory

Počet podpořených MŠ
Počet realizací k zajištění dostupnosti MŠ
Kapacita podporovaných MŠ

Priorita 1

Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání
v ORP Tachov

Cíl a popis cíle

1.2 Vybavení MŠ
Prostřednictvím modernizace vybavení budov i zahrad přispět ke zkvalitnění
výuky, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. Modernizace nebo
doplnění stávajícího vybavení, které umožní využívání moderních
výukových a výchovných metod na podporu rozvoje znalostí a dovedností
dětí. Jedná se především o nábytek, pomůcky, herní prvky v zahradách, HW
a SW.

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

Tento cíl má vazbu na opatření MAP:
1. Povinné - č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost- inkluzekvalita (silná vazba – vybavení MŠ je nezbytné pro zvyšování kvality
vzdělávání a inkluze).
2. Doporučené – č. 5 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém
vzdělávání (silná vazba- didaktické pomůcky pro polytechnické vzdělávání
podpoří zájem dětí o tyto obory).

Indikátory

Počet podpořených MŠ
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Priorita 1

Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání
v ORP Tachov

Cíl a popis
cíle

1.3 Podpora výchovy v MŠ
Cílem je zkvalitnění výchovy v MŠ prostřednictvím metodické a
personální podpory, zapojování specialistů do výchovného procesu,
vzdělávání pedagogů a ostatních pracovníků, podpory vzájemného
sdílení jejich zkušeností a spolupráce s ostatními aktéry ve vzdělávání
pro usnadnění přechodu dětí do základní školy.

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

Tento cíl má vazbu na opatření MAP:
1. Povinné - č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost- inkluzekvalita (silná vazba – na zajištění kvalitní výuky a inkluze).
2. Průřezové – cíl má střední vazbu na několik doporučených i
průřezových a volitelných opatření, které rozvíjejí kompetence dětí, např.
č. 8 Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
(vzdělávání pedagogů zkvalitní přípravu dětí na výuku cizích jazyků).

Indikátory

Počet podpořených MŠ
Počet účastníků DVPP

Priorita 2

Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality základního školství v ORP
Tachov

Cíl a popis cíle

2.1 Rekonstrukce ZŠ
Cílem je prostřednictvím stavebních úprav zachovat a zlepšit technický
stav objektů základních škol a školních areálů, aby poskytovaly zázemí
pro kvalitní vzdělávání žáků v souladu s aktuálními potřebami.

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

Tento cíl má vazbu na opatření MAP:
1. Povinné - č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků
ohrožených školním neúspěchem (střední vazba – infrastruktura je
potřebná pro zajištění inkluze i rozvoje gramotností a kompetencí žáků).
2. Průřezové a volitelné – č. 11 Investice do rozvoje kapacit základních
škol (silná vazba – několik škol v ORP Tachov plánuje investice do
rozvoje kapacit).

Indikátory

Počet podpořených ZŠ
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Priorita 2

Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality základního školství v ORP
Tachov

Cíl a popis cíle

2.2 Vybavení ZŠ
Cílem je prostřednictvím modernizace vybavení základních škol zvýšit
kvalitu výuky na úroveň odpovídající současným požadavkům.

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

Tento cíl má vazbu na opatření MAP:
1. Povinné - č. 2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním
vzdělávání (silná vazba – vybavení ZŠ je nezbytné pro rozvoj
gramotností a kompetencí žáků).
2. Doporučené – č. 5 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém
vzdělávání (silná vazba- didaktické pomůcky pro polytechnické
vzdělávání podpoří zájem žáků o tyto obory).

Indikátory

Počet podpořených ZŠ

Priorita 2

Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality základního školství v ORP
Tachov

Cíl a popis cíle

2.3 Podpora výuky v ZŠ
Cílem je zkvalitnění výuky v ZŠ prostřednictvím personální a metodické
podpory výuky a extrakurikulárních aktivit, zapojování odborníků do
výchovného procesu, vzdělávání pedagogů a ostatních pracovníků,
podpory spolupráce s ostatními aktéry ve vzdělávání, vzájemného sdílení
zkušeností, začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

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

Tento cíl má vazbu na opatření MAP:
1. Povinné - č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků
ohrožených školním neúspěchem (silná vazba – na zajištění kvalitní
výuky a inkluze).
2. Doporučené – č. 6 Kariérové poradenství ve školách (silná vazba).
Počet podpořených ZŠ
Počet účastníků DVPP.
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Priorita 3

Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality zájmového a neformálního
vzdělávání a základních uměleckých škol v ORP Tachov

Cíl a popis cíle

3.1 Rekonstrukce a vybavení objektů neformálního, zájmového a
uměleckého vzdělávání
Cílem je prostřednictvím stavebních úprav a modernizace vybavení zvýšit
kvalitu a dostupnost zájmového, uměleckého a neformálního vzdělávání
dětí a žáků z území.

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

Tento cíl má vazbu na opatření MAP:
1. Povinné - č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků
ohrožených školním neúspěchem (střední vazba – infrastruktura
neformálního vzdělávání je potřebná pro podporu inkluze i rozvoje
gramotností a kompetencí dětí a žáků).
2. Průřezové a volitelné – č. 10 Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření
dětí a žáků (silná vazba).

Indikátory

Počet podpořených subjektů

Priorita 3

Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality zájmového a neformálního
vzdělávání a základních uměleckých škol v ORP Tachov

Cíl a popis cíle

3.2 Podpora kvality a dostupnosti neformálního, zájmového a
uměleckého vzdělávání
Cílem je zvýšení dostupnosti a kvality výuky prostřednictvím personální
podpory, zapojování odborníků do výchovného procesu, vzdělávání
pedagogů a ostatních pracovníků, podpory spolupráce s ostatními aktéry
ve vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností a začleňování žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami.

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

Tento cíl má vazbu na opatření MAP:
1. Povinné - č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků
ohrožených školním neúspěchem (střední vazba).
2. Průřezové a volitelné – č. 10 Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření
dětí a žáků (silná vazba).

Indikátory

Počet podpořených subjektů
Počet účastníků vzdělávání
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Priorita 4

Posílení spolupráce místních aktérů na zvyšování a dostupnosti
vzdělávání v ORP Tachov

Cíl a popis cíle

4.1 Spolupráce mezi aktéry vzdělávání
Cílem je spolupráce mezi aktéry ve vzdělávání ORP Tachov při plánování
společných rozvojových aktivit pro zvýšení jejich efektivity, a to
prostřednictvím podpory aktivit jako jsou např.: sdílení odborníků,
společné vzdělávání ředitelů, vedení škol, pedagogů a ostatních
pracovníků, spolupráce škol s rodiči, se zařízeními zájmového nebo
neformálního či uměleckého vzdělávání, se zaměstnavateli, se středními
a vysokými školami, s poskytovateli sociálních služeb, sdílení zkušeností,
setkávání a vzájemná komunikace.

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

Indikátory

Tento cíl má vazbu na opatření MAP:
1. Povinné - č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků
ohrožených školním neúspěchem (silná vazba – spolupráce na zajištění
kvalitní výuky a inkluze).
2. Průřezové a volitelné – č. 9 Rozvoj sociálních a občanských
kompetencí dětí a žáků (silná vazba).
Počet nových aktivit spolupráce a setkávání.
Počet účastníků.
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3. 3. Vazby cílů na opatření

Cíle MAP vs. Povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) Postupů MAP se 3 úrovněmi vazby (X - slabá, XX – střední, XXX - silná)

Povinné opatření 1

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze - kvalita

Povinné opatření 2

Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

Povinné opatření 3

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem

Doporučené opatření 4

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

Doporučené opatření 5

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

Doporučené opatření 6

Kariérové poradenství ve školách

Průřezové a volitelné
opatření 7
Průřezové a volitelné
opatření 8
Průřezové a volitelné
opatření 9
Průřezové a volitelné
opatření 10
Průřezové a volitelné
opatření 11
Průřezové a volitelné
opatření 12

Cíl
1.1

Cíl
1.2

Cíl
1.3

XXX

XXX

XXX

XXX

X

Cíl
2.1

Cíl
2.2

Cíl
2.3

Cíl
3.1

Cíl
3.2

Cíl
4.1

X

X

XX

X

XX

XXX

XXX

X

X

XX

XX

XX

XX

XX

XXX

XX

XX

XXX

X

XX

X

XX

X

X

XX

XXX

XX

XXX

XX

X

XXX

X

XXX

X

X

XXX

Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

XX

XX

X

XX

XX

X

X

XXX

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

X

XX

X

XX

XX

X

XX

XXX

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

X

XX

X

XX

X

XX

XXX

Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

X

XX

X

XX

XXX

XXX

XXX

XXX

XX
XX

XX

XX

Investice do rozvoje kapacit základních škol
Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

XXX

X
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4. Prioritizace 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 ORP Tachov

Mateřské školy
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název:
IČO:
RED IZO:
IZO:

Název projektu:

Očekávan
é celkové
náklady na
projekt v
Kč

Očekáva
ný termín
realizace
projektu
(od – do)

Soula
d
s cíle
m
MAP*

3.500.000,-

2016-2023

1.2

150.000,-

2016-2023

1.2

Nové didaktické pomůcky

100.000,-

2016-2023

1.2

Obnova počítačového
vybavení

150.000,-

2016-2023

1.2

Audiovizuální technika

80.000,-

2016-2023

1.2

Stavební úpravy a vybavení
na podporu venkovního
prostředí - vybudování
víceúčelového hřiště a
herních prvků

Mateřská škola
Tachov,
Interaktivní tabule
Pošumavská 1675
příspěvková
organizace
IČO:75 00 68 47
REDIZO:
600073726
IZO:102 640 327

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence
IROP
Cizí
jazyk

Přírodní
vědy **

Technické
a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technolo
gie-mi
***

Bezbari
é-rovost
školy,
školské
ho
zařízení
****

Rozšiřová
ní kapacit
kmenovýc
h učeben
mateřskýc
h nebo
základníc
h škol
*****
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Název

Mateřská škola
Tachov,
Stadtrodská 1600,
příspěvková
organizace
IČO: 75006855
REDIZO: 600 073 611
IZO: 107546752

Mateřská škola
Tachov, P.
Velikého
příspěvková
organizace
IČO:75 00 68 47
REDIZO:600073726
IZO:102 640 327

Projekt

Náklady

Termín

Cíl

Hurá na zahradu: předmětem
projektu bude rekonstrukce
venkovního prostředí včetně
oplocení zahrady, stavební
úpravy včetně vybudování a
úpravy cest, vybudování
víceúčelového hřiště s herními
prvky.

4.000.000,-

2017-2023

1.1
1.2

Školka místo pro všechny:
předmětem projektu bude
rekonstrukce a modernizace tříd,
včetně vybudování
bezbariérových přístupů,
vybavení tříd pro rozvoj
polytechnických dovedností,
vybavení audiovizuální technikou,
nákup didaktických a
kompenzačních pomůcek.
Rekonstrukce a úpravy tříd a
sociálního zařízení a vybavení tříd
pro dvouleté děti. Nákup a
modernizace ICT techniky.

1.000.000,-

2017-2023

1.1
1.2

Stavební úpravy a vybavení na
podporu venkovního prostředí rekonstrukce zahrady

1.000.000,-

2017- 2023

1.1
1.2

Rekonstrukce a vybavení tříd pro
rozvoj polytechnických dovedností

250.000,-

2017- 2023

1.1
1.2

Nákup počítačové techniky

150.000,-

2017- 2023

1.2

Cizí
jazyk

Přírodn
í vědy

Techn. a
řem. ob.

ICT

Bezbar.

Rozšíření
kapacity

16

Strategický rámec MAP rozvoje vzdělávání ORP Tachov

Název

Mateřská škola
Tachov, Tyršova
1546,
příspěvková
organizace
IČO: 75006863
RED IZO:
600073556

Projekt

Náklady

Stavební úpravy a vybavení
na podporu podnětného
venkovního prostředí školy

1.000.000,-

2017-2019

1.2

Interaktivní tabule
s pojezdem – 2ks

150.000,-

2017-2019

1.2

Nové didaktické pomůcky

50.000,-

2017-2020

1.2

Vybavení knihovny

50.000,-

2017-2023

1.2

2017-2019

1.2

2.000.000,-

2017-2018

1.1

Rekonstrukce a vybavení
školy pro dvouleté děti

500.000,-

2017-2018

1.1
1.2

Vybavení zahrady

500.000,-

2016-2017

1.2

2.641.000,-

1.7.201631.8.2018

1.1

Interaktivní tabule

100.000,-

2016-2020

1.2

Software pro ICT techniku

50.000,-

2016-2023

1.2

Stavební úpravy a vybavení
zahrady

100.000,-

2016-2020

1.1

2.000.000,-

2016-2023

1.2

Software pro ICT techniku

Mateřská škola
Rozvadov 159
IČO: 60610328
IZO: 600073432

Rozšíření MŠ (přístavba
budovy a rekonstrukce třídy)

Zateplení MŠ

Mateřská škola
Chodský Újezd,
okres Tachov,
příspěvková
organizace
IČO:75005425
RED IZO:650055446
IZO:102628921

Bezbariérové stavební
úpravy

Termín

Cíl

Cizí
jazyk

Přírodní
vědy

Techn. a
řem. ob.

ICT

Bezbar.

Rozšíření
kapacity
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Název

Mateřská škola
Lom u Tachova
63
okres Tachov,
příspěvková
organizace
IČO:75005891
REDIZO:600073602
IZO: 107546710

Projekt

Náklady

Přístavba lehárny

1.000.000,-

2016-2020

Pořízení interaktivní tabule

100.000,-

2018-2020

Zahrada vybavení

100.000,-

2016-2018

Lektor anglického jazyka

100.000,-

2016-2020

3.000.000,-

2018-2019

Interaktivní tabule

150.000,-

2017-2023

1.2

Počítačové vybavení

20.000,-

2017-2023

1.2

Polytechnické pomůcky

30.000,-

2017-2023

1.2

Rekonstrukce zahrady

100.000,-

2017-2023

1.2

Cca 6 milionů

2020-2022

400.000,-

2018-2020

1.2

200.000,-

2017

1.2

Rozšíření kapacity MŠ

Mateřská škola
Studánka 151,
34701 Tachov
IČO: 75006961
IZO: 600073548

Výstavba nové budovy MŠ

Mateřská škola
Přimda
IČO: 606 116 18
REDIZO: 600073661
IZO: 107 546 361

Stavební úpravy a vybavení
zahrady
Bezbariérová MŠ – sociální
zázemí

Termín

Cíl

Cizí
jazyk

Přírodní
vědy

Techn. a
řem. ob.

ICT

Bezbar.

Rozšíření
kapacity

1.1

1.2

1.2

1.3

1.1,
1.2.

1.1
1.2
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Název

Mateřská škola
Bor
Borská 500, okres
Tachov,
příspěvková
organizace
IČO:75005832
RED IZO:164000259
IZO:

Mateřská škola
Tachov, Sadová
1356
IČO: 75006871
RED IZO:
600073637
IZO: 108015017

Mateřská škola
Tisová
okres Tachov,
příspěvková
organizace
IČO: 60610549
RED IZO:
IZO: 107596400

Projekt

Náklady

Termín

Cíl

Cizí
jazyk

Přírodní
vědy

Techn. a
řem. ob.

ICT

Bezbar.

Rozšíření
kapacity

Stavební úpravy a vybavení
na podporu venkovního
prostředí
Předmětem projektu bude
oplocení zahrady, výměna vrat
za pojezdová, 2x
vrátka/branka/, vybavení
zahrady

Rekonstrukce a vybavení
tříd pro rozvoj
polytechnických dovedností
Předmětem projektu jsou
bezbariérové úpravy, nákup
kompenzačních pomůcek a ICT
techniky do tříd

Stavební úpravy a vybavení
venkovních teras u budovy
herními prvky na rozvoj
pohybových dovedností dětí,
koutky pro polytechnickou
výchovu a panely
s logopedickými prvky

Výstavba a vybavení nové
mateřské školy
Předmětem projektu bude
výstavba nové školky včetně
vybavení. Součástí projektu
bude i úprava venkovního
prostředí a jeho vybavení na
podporu rozvoje znalostí a
dovedností dětí.

200.000,-

2017-2023

1.1
1.2

2.400.000,-

2017-2023

1.2

800.000,-

2018-2020

1.1
1.2.

8.000.000,-

2017-2023

1.1
1.2
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Název

Projekt

Náklady

Termín

Cíl

Cizí
jazyk

Přírodní
vědy

Techn. a
řem. ob.

ICT

Bezbar.

Rozšíření
kapacity

Rekonstrukce – odloučené
pracoviště MŠ Smetanova – v první
budově celková rekonstrukce
hygienického zařízení (umývárny,
toalety)
Výměna plynových kotlů- kotelna

800.000,-

2017-2023

1.1

1.000.000,-

2017-2023

1.1
1.2

700.000,-

2017-2023

1.1
1.2

4.500.000,-

2017-2023

1.1

2.000.000,-

2017-2023

1.1
1.2

1.500.000,-

2017-2023

1.1
1.2

Zahrada –doplnění herních prvků,
realizace sportovního hřiště a vhodné
oplocení
Rekonstrukce přístupových cest
v areálu školy,(chodníky)

Mateřská škola
Planá,
Havlíčkova 449
IČO:750 05 611
RED IZO:600073416
IZO:107546337

Dovybavení školní kuchyně –
veškeré elektrické stroje a spotřebiče

Rekonstrukce MŠ Havlíčkova 449Výměna všech oken za plastová,
zateplení budovy, nové opláštění.
Rekonstrukce elektroinstalace v celé
budově, rekonstrukce vodoinstalace.
Výměna radiátorů v celé budově,
Rekonstrukce přízemí budovy – sociální
zařízení, vstupní dveře, šatny

Zahrada – celková rekonstrukce –
doplnění herních prvků, realizace
sportovního hřiště a vhodné oplocení.
Chodníky a přístupové cesty,
Obnovit povrch celé zahrady, úprava
stávající zeleně a doplnění nové zeleně

Rekonstrukce kuchyně – nové
obklady na podlahu a stěny,
Veškeré elektrické stroje a spotřebiče,
Vhodný kuchyňský nábytek
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Základní školy
Název

Základní škola
Tachov, Zárečná
1540,
příspěvková
organizace
IČO:75006812
RED IZO:
600073912
IZO:102464294

Základní škola
Tachov, Kostelní
583,
příspěvková
organizace
IČO: 75006839
RED IZO:
600073921
IZO: 102464308

Projekt

Náklady

Termín

Cíl

Cizí
jazyk

Přírodní
vědy

Techn. a
řem. ob.

ICT

Bezbar.

Rozš.
kap.

Rekonstrukce a
modernizace odborných
učeben základní školy
Předmětem projektu bude
rekonstrukce a modernizace
dvou učeben cizích jazyků,
několika učeben přírodních
věd, dvou odborných učeben
informatiky, dvou žákovských
dílen a školní kuchyňky.
Součástí projektu budou
úpravy venkovního
prostranství a zeleně, zajištění
konektivity školy k internetu.

8.000.000,-

2017-2019

2.1

13.179.805,-

2017 -2019

2.1

Vybudování a modernizace
odborných učeben základní
školy
Vybudování environmentální
učebny a odborné učebny
informatiky pro výuku
informatiky, cizích jazyků a
přírodních věd v podkroví
školy, modernizace učebny
chemie a fyziky, úpravy
venkovního prostranství a
zeleně, zajištění konektivity
školy k internetu.
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Název

Projekt

Náklady

Termín

Cíl

Cizí
jazyk

Přírodní
vědy

Techn. a
řem. ob.

ICT

Bezba
r.

Rozšíření
kapacity

Modernizace odborných
učeben základní školy
Základní škola
Tachov, Hornická
1325,
příspěvková
organizace
IČO: 75006821
RED IZO:
600073904
IZO: 102464286

Základní škola
Bor, okres
Tachov,
příspěvková
organizace
IČO: 750 05 824
RED IZO:
600073831
IZO: 102464162

Předmětem projektu bude
rekonstrukce a modernizace
dvou učeben informatiky, tří
odborných učeben přírodních
věd včetně souvisejících
kabinetů – biologie, fyzika,
chemie, žákovských dílen.
Součástí projektu budou
úpravy venkovního
prostranství a zeleně,
zajištění konektivity školy
k internetu, vstupního
systému do školy. Vybavení
školních dílen

15.500.000,-

2017-2019

2.2

10.000.000,-

2017-2019

2.1
2.2

Modernizace učeben
přírodních věd, informatiky a
pracovních činností,
rozšiřování kapacit
kmenových učeben,
modernizace souvisejících
kabinetů, řešení
bezbariérovosti školy, úpravy
venkovního prostranství a
zeleně, zajištění konektivity
školy k internetu.
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Název

Projekt

Základní škola
Stráž, okres
Tachov,

Výzva 22
(Inkluze, mat. gram.)

příspěvková
organizace
Stráž 21, 34802 Bor
IČ: 70992754
RED IZO:
600073874
IZO: 102464227

Základní škola
Rozvadov, okres
Tachov,
příspěvková
organizace

Náklady

Termín

Cíl

450.000,-

10/2016–
12/2017

2.2

Malý (velký) vědec

1.250.000,-

2016-2020

2.2

Hlavou a rukama II

400.000,-

2016-2020

2.2

Učíme se moderně a
zajímavě

250.600,-

2017-2023

2.2

5.000.000,-

2017-2018

2.2

Cizí
jazyk

Přírodní
vědy

Techn. a
řem. ob.

ICT

Bezbar.

Rozšíření
kapacity

IČO:60610310
RED IZO: 600073807

Učíme se pro život
Základní škola
Přimda, okres
Tachov,
příspěvková
organizace
IČO: 60611944
RED IZO:
600073866
IZO: 102464201

V rámci projektu budou
modernizovány učebny
přírodních věd (přírodopis,
chemie a fyzika) a
počítačová učebna včetně
kabinetů a vybudována
učebna cizích jazyků včetně
modernizace kabinetu.
Projekt zajistí bezbariérovou
dostupnost
modernizovaných prostor.
Součástí budou úpravy
venkovního prostranství,
zajištění konektivity k
internetu.
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Název

Projekt

Náklady

Termín

Cíl

Bezbariérovost

5-10.000.000,-

do r. 2018

2.1

2.500.000,-

do r. 2023

2.2

Internetizace

1.000.000,-

do r. 2018

2.2

Kotelny

2.500.000,-

do r. 2021

2.1

Zabezpečení prostor
školy

1.000.000,-

do r. 2019

2.1

DVPP – inkluze,
gramotnosti, …

400.000,-

do r. 2019

2.3

Půdní prostory

10.000.000,-

2019-2021

2.1

Tělocvičny

Základní škola
Planá,
příspěvková
organizace,
IČO: 75005581
RED IZO:
650048504
IZO: 102464189

Cizí
jazyk

Přírodní
vědy

Techn. a
řem. ob.

ICT

Bezbar.

Rozšíření
kapacity
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Základní a mateřské školy
Název projektu:

Zateplení MŠ a ZŠ

Očekávaný
termín
realizace
projektu (od
– do)

15.000.000,-

2016-2018

1.1
2.1

Rozšíření a rekonstrukce
jazykové učebny

150.000,-

2017

2.1

Vybavení jazykové
učebny

500.000,-

2017–2018

2.2

200.000,-

2017

2.1

350.000,-

2017-2018

2.2

Rekonstrukce a vybavení
učebny chemie

300.000,-

2018

2.1
2.2

Stavební úpravy a
rekonstrukce, vybavení
cvičné kuchyňky

120.000,-

2018

2.1
2.2

Vybavení kmenových tříd

360.000,-

2017-2018

1.2
2.2

Interaktivní tabule do MŠ

120.000,-

2017

1.2

Stavební úprava dílen

50.000,-

2017

2.2

Rozšíření a rekonstrukce
počítačové učebny
Základní škola a
Mateřská škola Staré Vybavení PC učebny
Sedliště,
příspěvková organizace
IČO: 48327191
REDIZO: 600073742
IZO: 048327191

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Soulad s cílem MAP*

Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název:
IČO:
RED IZO:
IZO:

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodn
í vědy
**

Technick
éa
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technolo
gie-mi ***

Bezbar
iérovost
školy,
školské
ho
zařízen
í ****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben
mateřských
nebo
základních
škol *****
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Název

Základní škola
a Mateřská
škola Hošťka
Okres Tachov
IČO: 70995877
REDIZO:
IZO: 600073955

Projekt

Vybavení dílničky (rozšíření
dětského světa o reálné zážitky)
Stavební úpravy a rekonstrukce
venkovního prostředí, vybavení
zahrady
Rekonstrukce jídelny, jejího
zařízení, výměna podlah ve třídách
školy a školky

Cíl

2017-2023

1.2
2.2

100.000,-

2017-2023

1.1
2.1

1.500.000,-

2017-2023

1.1
2.1

Vybavení třídy MŠ: nábytek,
didaktické pomůcky

500.000,-

2017-2023

1.1
2.1

Bezpečnostní systém školy

100.000,-

2017-2023

Obnova počítačového vybavení

100.000,-

2017-2023

3.000.000,-

2017-2020

1.1
2.1

500.000,-

2017-2018

1.1
2.1

2.000.000,-

2017-2023

1.1
2.1

Zateplení budov (MŠ)

800.000,-

2017-2023

2.1

Stavební úpravy a rekonstrukce
venkovního prostředí (ZŠ)

500.000,-

2017-2023

2.1

Vybavení kmenových tříd (ZŠ)

100.000,-

2017-2023

2.2

Vybavení školní jídelny, družiny
v ZŠ a MŠ

1.000.000,-

2017-2023

2.2

Software pro ICT techniku (ZŠ)

50.000,-

2017-2023

2.2

Rekonstrukce (vybudování)
tělocvičny
Zateplení budovy

příspěvková
organizace
IČO: 75005751
RED IZO:
600 073 971
IZO: 102 464 073

Termín

20.000,-

Rozšíření kapacity (rekonstrukce)
školy (ložnice MŠ, prostory pro
práci s dvouletými dětmi, kabinety
pro vyučující, šatna pro žáky ZŠ)

Základní škola
a Mateřská
škola Lesná

Náklady

Cizí
jazyk

Přírodní
vědy

Techn. a
řem. ob.

ICT

Bezbar.

Rozšíření
kapacity

1.2
2.2
1.2
2.2
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Název

Základní škola a
Mateřská škola
Halže,
příspěvková
organizace
IČO:60610867
RED IZO:650049691
IZO:107546515

Projekt

Náklady

Termín

Cíl

Polytechnické vzdělávání
MŠ

10.000,-

2018-2023

1.2

IT v MŠ

300.000,-

2018-2023

1.2

Bezbariérová MŠ

1.000.000,-

2018-2023

1.1

Rekonstrukce MŠ

700.000,-

2018–2023

1.1

Bezbariérová ZŠ

2.000.000,-

2018-2023

2.1

IT pro všechny v ZŠ

600.000,-

2018-2023

2.2

Blízko k přírodě v ZŠ

300.000,-

2018–2023

2.2

Cizí jazyk v ZŠ

100.000,-

2018–2023

2.2

Práce s digitálními
technologiemi

500.000,-

2018-2023

2.2

Rekonstrukce ZŠ

1.000.000,-

2018-2023

2.1

Cizí
jazyk

Přírodní
vědy

Techn. a
řem. ob.

ICT

Bezbar.

Rozšíření
kapacity
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Název

Projekt

Základní škola a
Mateřská škola
Chodová Planá
IČO: 75006979
RED IZO:
IZO:

Výstavba – dostavba
objektu ZŠ v areálu ZŠ a
MŠ Chodová Planá,
rozšíření kapacit, odborné
učebny, bezbariérovost,
sloučení školského areálu

Náklady

30.000.000,-

Termín

Cíl

2017-2023

2.1
2.2

Cizí
jazyk

Přírodní
vědy

Techn. a
řem. ob.

ICT

Cizí
jazyk

Přírodní
vědy

Techn. a
řem. ob.

ICT

Bezbar.

Rozšíření
kapacity

Zájmové a neformální vzdělávání
Název

Projekt

Náklady

Termín

Cíl

Liga lesní
moudrosti, z.s.
IČO: 00536474

Investiční podpora učeben
polytechniky a přírodních věd
Fara Michalovy Hory

1.000.050,-

8/2017 8/2018

3.1
4.1

Podpora U3V
v Tachově

1 440 000,-

2017-2023

3.2

Podpora mimoškolní péče o
děti v Tachově

1 600 000,-

2018-2023

3.2

Podpora regionální výchovy
v ZŠ

3 000 000,-

2018-2023

3.2

Podpora dalšího vzdělávání,
rekvalifikace

3 000 000,-

2018-2023

3.2.

Podpora výuky cizích jazyků
na ZŠ

3 000 000,-

2018-2023

3.2

REVIS
Regionální
vzdělávací a
informační
středisko, p. o.
Školní 1094
Tachov
IČO: 71234608

Bezbar.

Rozšíření
kapacity
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Název

Projekt

Náklady

Termín

Cíl

Cizí jazyk

Přírodní
vědy

Techn. a
řem. ob.

ICT

Bezbar.

Rozšíření
kapacity

Péče o budovu školy
Předmětem projektu bude
dokončení výměny oken a dveří
v budově, renovace, údržba či
výměna podlah a podlahových
krytin, výměna topných těles a
rekonstrukce rozvodů topení,
rekonstrukce a výměna rozvodů
vody a odpadů, oprava a nátěr
fasády

Základní
umělecká
škola Tachov,
Rokycanova 1
IČ: 38780699
IZO: 102464456

10.600.0000,-

2017-2023

3.1

5.150.000,-

2017-2023

3.1

350.000,-

2017-2023

3.1

5.500.000,-

2017-2023

3.1

Zajištění a modernizace
výuky
Předmětem projektu bude nákup
digitálních technologií s využitím
v uměleckém vzdělávání,
renovace nástrojů, nákup
nových nástrojů na výuku pro
žáky i vyučující, nákup nových
učebních pomůcek, rozvoj a
modernizace výuky žáků

Vybavení a modernizace
sborovny a multimediální
učebny
Vybavení učeben digitálními
technologiemi pro vylepšení
výuky
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Název

Projekt

Náklady

Termín

Cíl

12.000.000,-

2019-2023

3.1

Cizí
jazyk

Přírodní
vědy

Techn. a
řem. ob.

ICT

Bezbar.

Rozšíření
kapacity

Vybudování učeben v půdním prostoru,
včetně bezbariérového přístupu

Dům dětí a
mládeže,
Tachov,
Školní 1638
IČO:
00377813
IZO:
600028780

Předmětem projektu bude vybudování
učebny PC pro 6-8 uživatelů, vybudování
cvičebního sálku pro zájmové útvary
zaměřené na zdravotní, kondiční a
relaxační cvičení, vybudování učebny
polytechnických činností a dovedností
(práce u ponku s běžnými nástroji,
opracování dřeva, kovu – řezání,
broušení, pilování, spojování různých
materiálů) a dílna modelářů včetně
vybavení učeben.
Půdní vestavba i všechna podlaží budovy
budou zpřístupněna výtahem na vnějším
plášti objektu. Součástí projektu bude
vybudování šaten a sociálního zařízení
v půdním prostoru a úprava venkovního
prostředí.
S projektem je spojena nutnost provést
rekonstrukci střechy, včetně zateplení
(předpokládána investice vlastníka
budovy – PK)

Schválil řídící výbor MAP jako aktualizovanou verzi k 12. prosinci 20171

V Tachově dne ……...................

1

.………………………………………………….
Mgr. Jana Hrčková
Předsedkyně řídícího výboru MAP

Dokument bude platný do té doby, než bude na ŘO IROP doručena případná aktualizace schválena ŘV MAP. Aktualizace je možná 1x za 6 měsíců.
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