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Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 
 
 

1 Vize 

Každé dítě v mateřské škole a žák školy základní ve věku do 15 let věku v území správního obvodu 
ORP Slavkov u Brna má na konci roku 2023 možnost využívat takové podmínky pro svůj rozvoj a 
vzdělávání, které plně korespondují s jeho potenciálem. 
 
Uplatňovat je třeba následující principy naplnění vize: 

 vzdělávací instituce předškolního, základního a zájmového vzdělávání v ORP Slavkov u Brna 
poskytují srovnatelnou úroveň vzdělávání a neuplatňují principy diskriminace přijímání a vzdělávání 
žáků 

 výběr školy poskytující předškolní vzdělávání, povinnou školní docházku či organizace zájmového 
vzdělávání vychází ze specifik vzdělávacího procesu, nikoliv z očekávané úrovně výstupů, 
charakteristiky, znalostí a kompetencí typického žáka 

 vedení škol a zájmových organizací má vytvořeny podmínky pro rozvoj svých pedagogických i 
nepedagogických pracovníků 

 pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci mají podmínky pro svoje vzdělávání a vzájemnou 
spolupráci 

 financování vzdělávacích institucí předškolního, základního a zájmového vzdělávání je v ORP 
Slavkov u Brna srovnatelné 

 jsou podporovány aktivity, které povedou ke zlepšování podmínek předškolního, základního a 
zájmového vzdělávání v území ORP Slavkov u Brna s důrazem na vzájemnou spolupráci a 
partnerství poskytovatelů, zřizovatelů a uživatelů vzdělávání 

 do rozvoje kvality, efektivity a účinnosti vzdělávání v ORP Slavkov u Brna jsou zapojeny všechny 
zainteresované strany včetně široké veřejnosti 

 
 

2 Zapojení aktérů 

MAP má definované Organizační schéma, které jako samostatný dokument schválil Řídící výbor 
MAP. Vymezení zainteresovaných stran, ať již organizací, anebo jednotlivců, je zpracováno 
v Komunikační strategii MAP, která taktéž podléhá schválení Řídícího výboru MAP a detailně 
popisuje úroveň komunikace, nástroje a její nositele. Strukturovaný popis konkrétní působnosti 
zainteresovaných stran je potom zpracován v Principech MAP, jež opět schvaluje Řídící výbor MAP. 
Klíčové oblasti zapojení zainteresovaných stran do MAP je následující:  
Realizační tým: řídí projekt MAP po stránce obsahové, metodické a administrativní 
Řídící výbor: představuje vrcholný pracovní orgán MAP složený z reprezentantů všech skupin 
klíčových zainteresovaných stran subjektů i jednotlivců 
Koordinační setkávání: sdílí informace o MAP z pohledu (1) zřizovatelů/starostů, (2) ředitelů škol, (3) 
vedoucích pracovníků zájmových organizací 
Pracovní skupiny: jsou tematickými pracovními platformami pro sdílení informací, diskuse a tvorbu 
návrhů pro 4 opatření MAP (vymezení jednotlivých opatření viz část „Vazba cílů a opatření MAP“ dále 
v tomto dokumentu) 
Vedení škol a zájmových organizací: účastní se koordinačních setkávání, svoje reprezentanty mají 
v Řídícím výboru MAP 
Zřizovatelé škol a zájmových organizací: účastní se koordinačních setkávání, svoje reprezentanty 
mají v Řídícím výboru MAP 
Pedagogové: účastní se aktivit MAP, působí v rámci pracovních skupin, reprezentanty mají v Řídícím 
výboru MAP 
Žáci: účastní se aktivit MAP, jejich rodiče jsou zastoupeni v Řídícím výboru MAP 
Veřejnost: sdílí informace o MAP prostřednictvím komunikačních nástrojů definovaných 
v Komunikační strategii MAP, působí v pracovních skupinách, zástupce mají v Řídícím výboru MAP 
 
Veškeré zásadní výstupy MAP, dokumenty a důležité informace jsou veřejně dostupné na webové 
stránce http://www.slavkov.cz/rozvoj/koncepcni-a-rozvojove-materialy/skolstvi-a-vzdelavani-mistni-
akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-v-uzemi-orp-slavkov-u-brna/  

http://www.slavkov.cz/rozvoj/koncepcni-a-rozvojove-materialy/skolstvi-a-vzdelavani-mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-v-uzemi-orp-slavkov-u-brna/
http://www.slavkov.cz/rozvoj/koncepcni-a-rozvojove-materialy/skolstvi-a-vzdelavani-mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-v-uzemi-orp-slavkov-u-brna/
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3 Priority a cíle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorita 1 
Počet dětí ve třídě v mateřských školách odpovídající maximálně interaktivní 
a efektivní výuce  

Cíle 

1.1 Zvýšit míru individuálního přístupu k jednotlivým dětem ve skupině 
1.2 Zvýšit míru interaktivity dítěte a vyučujícího 
1.3 Rozšířit fyzický prostor pro realizaci výuky  
1.4 Navýšit počet tříd v mateřských školách 

Téma MAP Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze - kvalita 

Indikátory 
Počet mateřských škol, které snížily průměrný počet dětí ve třídě 
Počet tříd mateřských škol, v nichž došlo k úpravě velikosti kolektivu dětí 
Počet projektů/akcí navyšujících prostor pro vzdělávání dětí 

Priorita 2  
Finanční prostředky pro mateřské a základní školy a zájmové organizace 
průběžně k dispozici pro obnovu materiálně-technického vybavení, 
výukových pomůcek  

Cíle 

2.1 Zajistit chybějící materiálně-technické vybavení a výukové pomůcky  
2.2 Zvýšit objem finančních prostředků určených účelově na nákup a obnovu 

materiálně-technického vybavení a výukových pomůcek 
2.3 Stabilizovat finanční toky směřující na nákup a obnovu materiálně-

technického vybavení a výukových pomůcek 
2.4 Podpořit schopnosti a dovednosti škol v získávání finančních prostředků 

z externích zdrojů 

Téma MAP 
Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Indikátory 

Počet podpořených mateřských škol 
Počet podpořených základních škol 
Počet realizovaných projektů 
Objem finančních prostředků/škola z rozpočtu zřizovatele  
Objem finančních prostředků/škola z dotačních programů a jiných externích zdrojů 
Počet akcí odborného vzdělávání v oblasti získávání financí z externích zdrojů  
Počet akcí ke sdílení dobré praxe při práci s výukovými pomůckami, interaktivní 
technikou apod. v rámci MAP 
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Priorita 3 
Kvalitní předškolní vzdělávání v mateřských školách s důrazem na moderní 
metody práce s dětmi a kreativitu vyučujících 

Cíle 

3.1 Zvýšit odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků v oblasti metod práce 
s dětmi předškolního věku 

3.2 Podpořit rozvoj pedagogických pracovníků pro efektivní využití nových 
metod práce s dětmi 

3.3 Rozšířit portfolio metod práce s dětmi v mateřských školách 
3.4 Posílit míru zapojení/zájmu rodičů dětí o dění v mateřské škole  
3.5 Podpořit zájem odborné i laické veřejnosti o metody a formy práce s dětmi 

předškolního věku 
3.6 Zintenzivnit spolupráci škol při sdílení dobré praxe v oblasti práce s dětmi 

předškolního věku, rozšířit spolupráci mateřských a základních škol v oblasti 
rozvoje gramotností a kompetencí 

Téma MAP Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze - kvalita 

Indikátory 

Počet mateřských škol, které implementovaly nové metody práce 
Počet pedagogických pracovníků zapojených do pilotáže nových metod práce 
Počet pedagogů aktivně využívajících nových metod práce 
Počet akcí ke sdílení dobré praxe v rámci MAP 
Počet akcí/kurzů DVPP 
Počet akcí pro rodiče 
Počet osvětových akcí pro veřejnost 
Počet podaných projektových žádostí 
Počet realizovaných projektů 
Počet spolupracujících škol 

Priorita 4 
Podpora rozvoje gramotností a kompetencí žáků dle věku zjišťovaná 

ověřenými srovnávacími nástroji  

Cíle 

4.1 Podpořit rozvoj gramotností a kompetencí žáků zlepšením metod a forem 

výuky i mimoškolních aktivit    

4.2 Rozšířit portfolia metod práce vyučujících v rámci matematické a čtenářské 

gramotnosti, a to i v odborných předmětech a cizích jazycích 

4.3 Podpořit zájem rodiny, odborné i laické veřejnosti o čtenářskou a 

matematickou gramotnost jako o základní osobní kompetence žáka nutné pro 

běžný život  

4.4 Zintenzivnit spolupráci učitelů a škol při sdílení dobré praxe při zvyšování 

úrovně gramotností 

4.5 Podpořit možnost ověřování znalostí žáků v gramotnostech a jejich 

srovnávání 

4.6 Podpořit akce na podporu digitální gramotnosti a bezpečnosti na internetu 

4.7 Umožnit zavádění metod a forem výuky k rozvoji kompetencí žáků pro aktivní 

využívání cizího jazyka 

4.8 Propojit aktivity směřující k rozvoji gramotností a kompetencí s místně 

zakotveným učením a vazbou na regionální témata 

4.9 Zintenzivnit sdílení dobré praxe mezi školami a dalšími vzdělávacími subjekty 

v oblasti rozvoje gramotností a kompetencí 

 

Téma MAP Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 
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Indikátory 

Počet nově vzniklých výukových materiálů 

Počet žáků zapojených do aktivit 

Počet žáků zapojených do mimoškolních aktivit v rámci gramotností 

Počet akcí/kurzů DVPP 

Počet pedagogů aktivně využívajících nové metody práce 

Počet škol spolupracujících s rodiči v rámci gramotností 

Počet osvětových akcí pro veřejnost 

Počet akcí (semináře, workshopy) ke sdílení dobré praxe v rámci partnerství MAP 

Počet škol zapojených do měření úrovně gramotností žáků 

Priorita 5 
Společné vzdělávání v základním školství v kvalitních podmínkách pro 
integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

Cíle 

5.1 Podpořit kvalitu společného vzdělávání v základních školách 
5.2 Umožnit společné vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 

a žákům nadaným 
5.3 Rozšířit pedagogický i nepedagogický personál relevantně k rozsahu 

inkluzivního vzdělávání 
5.4 Zvýšit objem finančních prostředků souvisejících s implementací inkluzivního 

vzdělávání 
5.5 Zvýšit kvalifikaci pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblasti 

inkluzivního vzdělávání a integrace žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

5.6 Zvýšit úroveň a kvalitu informací rodičů a široké veřejnosti o tématu 
inkluzivního vzdělávání 

5.7 Podpořit kooperaci škol v rámci sdílení dobré praxe v implementaci inkluze 

Téma MAP Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

Indikátory 

Počet škol s bezbariérovými úpravami budov 
Počet škol s rozšířeným personálem pedagogických i nepedagogických pracovníků 
za účelem realizace inkluzivního vzdělávání 
Počet odborných pracovníků s kvalifikací pro inkluzivní vzdělávání 
Počet škol integrujících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
Počet aktivit pro mimořádně nadané žáky 
Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Počet podaných projektových žádostí 
Počet realizovaných projektů 
Objem finančních prostředků/škola z rozpočtu zřizovatele 
Objem finančních prostředků/škola z dotačních programů a jiných externích zdrojů 
Počet akcí/kurzů DVPP 
Počet osvětových akcí pro rodiče 
Počet osvětových akcí pro veřejnost 
Počet akcí ke sdílení dobré praxe v rámci MAP 
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Priorita 6 Kvalitní prostředí pro polytechnickou výchovu a vzdělávání  

Cíle 

6.1 Zajistit chybějící materiálně-technické vybavení a výukové pomůcky pro 
polytechnické vzdělávání 

6.2 Rozšířit prostory pro polytechnické vzdělávání 
6.3 Zvýšit objem finančních prostředků určených účelově na nákup a obnovu 

materiálně-technického vybavení a výukových pomůcek pro polytechnické 
vzdělávání ze strany zřizovatelů 

6.4 Stabilizovat finanční toky směřující na nákup a obnovu materiálně-
technického vybavení a výukových pomůcek 

6.5 Podpořit schopnosti a dovednosti škol v získávání finančních prostředků 
z externích zdrojů 

Téma MAP 
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, 
motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky 
„STEM“, což zahrnuje i environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu) 

Indikátory 

Počet podpořených škol (mateřských i základních) a zájmových organizací  
Počet realizovaných projektů 
Počet nových a upravených prostor (včetně dílen) pro polytechnickou výchovu a 
vzdělávání 
Objem finančních prostředků/škola z rozpočtu zřizovatele 
Objem finančních prostředků/škola z dotačních programů a jiných externích zdrojů 

Priorita 7 
Spolupracující školy, zájmové organizace a firmy v oblasti polytechnické 
výchovy a vzdělávání  

Cíle 

7.1 Podpořit spolupráci základních škol se školami středními, vyššími odbornými a 
vysokými 

7.2 Zintenzivnit spolupráci základních škol s podnikateli a firmami 
7.3 Rozvinout provázanost potřeb firem (trhu práce) a obsahu, metod a forem 

vzdělávání v základních školách v návaznosti na kariérové poradenství 
7.4 Rozšířit praktičnost polytechnické výchovy a vzdělávání 
7.5 Zvýšit povědomí odborné i laické veřejnosti o využitelnosti kompetencí z oblasti 

polytechniky v osobním i případném odborném (profesním) životě 
7.6 Zintenzivnit sdílení dobré praxe mezi základními školami a dalšími 

vzdělávacími subjekty v oblasti polytechnické výchovy a vzdělávání 
7.7 Zvýšit kvalifikaci pedagogických i dobrovolných pracovníků zájmových 

organizací v oblasti polytechnické výchovy a vzdělávání 

Téma MAP 
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, 
motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky 
„STEM“, což zahrnuje i environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu) 

Indikátory 

Počet subjektů spolupracujících se základními školami a zájmovými organizacemi 
v oblasti polytechnické výchovy a vzdělávání 
Počet exkurzí 
Počet podaných projektových žádostí 
Počet realizovaných projektů 
Počet akcí ke sdílení dobré praxe v rámci MAP 
Počet osvětových akcí pro rodiče a veřejnost 
Počet zapojených dětí a žáků do jednotlivých aktivit 
Počet vzdělávacích a osvětových akcí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky  
Počet nově vzniklých volnočasových aktivit 
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Priorita 8 
Odpovídající infrastruktura základních škol, mateřských škol a zájmových 
organizací   

Cíle 

8.1 Rozšířit výukové prostory škol o nové prostory a budovy 
8.2 Rozšířit prostory určené pro volnočasové a sportovní aktivity dětí a žáků a tím 

podpořit jejich zapojení do těchto aktivit 
8.3 Zkvalitnit a modernizovat infrastrukturu škol a zájmových organizací  
8.4 Zvýšit a stabilizovat finanční toky určené na infrastrukturu, výukové prostory, 

budovy, místa a prostory pro sportovní a volnočasové aktivity žáků 

Téma MAP 

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, 
motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky 
„STEM“, což zahrnuje i environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu 

Indikátory 

Počet nových budov mateřských/základních škol 
Počet investičních akcí do oblasti sportovních a volnočasových aktivit dětí a žáků 
Počet investičních v oblasti infrastruktury škol a zájmových organizací 
Objem finančních prostředků/škola z rozpočtu zřizovatele  
Objem finančních prostředků/škola z dotačních programů a jiných externích zdrojů 
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Vazba cílů a opatření MAP  
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Opatření 1: 
 
Předškolní 
vzdělávání a péče: 
dostupnost, 
inkluze, kvalita 

               O O O 

     

                O O O     

 
Opatření 2:  
 
Čtenářská a 
matematická 
gramotnost 
v základním 
vzdělávání 

                                              

 
Opatření 3: 
 
Inkluzivní 
vzdělávání a 
podpora dětí a 
žáků ohrožených 
školním 
neúspěchem 

                    O O O                O O O O     

 
Opatření 4: 
 
Rozvoj kompetencí 
dětí a žáků 
v polytechnickém 
vzdělávání 

                                              

Pozn.: úrovně vazby cílů a opatření MAP: O = slabá,  = střední,  = silná 
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4 Prioritizace témat ve vazbě na intervence z IROP a ostatních zdrojů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



cizí 

jazyky

přírodní 

vědy3) 

polytech. 

vzdělávání4

)

práce s 

digi. 

tech.5)

PROJEKTY IROP

1
Základní škola Komenského Slavkov u 

Brna, příspěvková organizace Město Slavkov u Brna 46270931 102807477 600125882

Komplexní realizace odborných učeben ZŠ Komenského 

Slavkov u Brna Jihomoravský Slavkov u Brna Slavkov u Brna

Rekonstrukce, dobudování a stavební úpravy budovy školy, 

odborných učeben včetně souvisejících místností, konektivity, 

sociálního zařízení. 50 500 000 35 350 000 VII/23 VII/24
x x x x x x x PD ve zpracování ne

2
Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, 

příspěvková organizace Město Slavkov u Brna 46270949 102807485 600125891 Multifunkční učebna Jihomoravský Slavkov u Brna Slavkov u Brna Učebna s využitím pro jazyky, přírodovědné předměty 1 000 000 700 000

2022 2022 x x x x x
specifikace obsahu 

projektu
ne

3
Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, 

příspěvková organizace Město Slavkov u Brna 46270949 102807485 600125891 Počítačová učebna Jihomoravský Slavkov u Brna Slavkov u Brna Učebna pro ICT, robotiku, možné využití i v jazycích 1 000 000 700 000
2022 2024 x x x x x

specifikace obsahu 

projektu
ne

4
Mateřská škola a Základní škola 

Heršpice Obec Heršpice 75024250 102100101 600125971 Rekonstrukce a vybavení učeben ZŠ Jihomoravský Slavkov u Brna Heršpice

Rekonstrukce učebny a její vybavení na učebnu polytechnického 

vzdělávání. Zajištění konektivity a vybudování dětského hřiště 

pro aktivity vedoucí ke sociální inkluzi. 10 000 000 7 000 000 2023 2024

X X X X X X X X

Projektová 

dokumentace 

zpracována, 

zpracovány 

podklady pro výběr 

dodavatele

ANO

5 ZŠ Hodějice Obec Hodějice 70993301 102807001 600125556 Půdní vestavba Jihomoravský Slavkov u Brna Hodějice

Zateplení půdy a následné vybudování odborných učeben 

(výtvarná, polytechnická dílna, ICT učebna) 5 000 000 3 500 000
x x x x ne

6 DSO Dr. Václava Kounice Výstavba nové ZŠ ve Slavkově u Brna Jihomoravský Slavkov u Brna Slavkov u Brna

Vybavení školy, zařízení a vybavení školní kuchyně, školní jídelny, 

vybavení školní družiny, knihovny, kabinetů pro pedagogické 

pracovníky, tělocvična, specializované učebny 500 000 000 350 000 000

x x x x x x x x
specifikace obsahu 

projektu

ne

7 ZŠ a MŠ Kobeřice obec Kobeřice 70983640 102807043 600125581

Vybudování odborných učeben: robotika a multifunkční 

učebna ZŠ Jihomoravský Slavkov u Brna Kobeřice u Brna

Vybudování odborné učebny robotiky a multifunkční učebny 

včetně potřebného vybavení a zařízení 200 000 140 000 2022 2023
          X           X           X ne

8
Základní a mateřská škola Holubice, 

okres Vyškov, příspěvková organizace obec Holubice 71005013 102807299 600125769 Výstavba základní školy Holubice Jihomoravský Slavkov u Brna Holubice

Novostavba 18 - ti třídní základní školy se 2 tělocvičnami, 

kompletním zázemím včetně stravování 498 000 000 348 600 000 X.2022 VIII.2024

x x x x x x x x
zpracovaná studie, 

vysoutěžen 

dodavatel PD 

ne

PROJEKTY - OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ

9
Základní škola a mateřská škola 

Šaratice, příspěvková organizace Obec Šaratice 46271074 102807493 600126030 ZŠ Šaratice - Školní zahrada - venkovní přírodní učebna Jihomoravský Slavkov u Brna Šaratice Venkovní přírodní učebna 850 000 není relevantní 2021 2022

10
Základní škola a mateřská škola 

Šaratice, příspěvková organizace Obec Šaratice 46271074 102807493 600126030 ZŠ Šaratice - Oprava fasády a rovné části střechy Jihomoravský Slavkov u Brna Šaratice Oprava fasády a části rovné střechy 2 900 000 není relevantní 2021 2023

11
Základní škola a mateřská škola 

Šaratice, příspěvková organizace Obec Šaratice 46271074 102807493 600126030 ZŠ Šaratice – Obnova výpočetní techniky Jihomoravský Slavkov u Brna Šaratice Obnova výpočetní techniky 600 000 není relevantní 2021 2023

12
Základní škola a mateřská škola 

Šaratice, příspěvková organizace Obec Šaratice 46271074 102807493 600126030 ZŠ Šaratice – Oprava rozvodů ústředního topení Jihomoravský Slavkov u Brna Šaratice Obnova rozvodů ústředního topení 3 600 000 není relevantní 2022 2024

13
Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, 

příspěvková organizace Město Slavkov u Brna 46270949 102807485 600125891 Multifunkční učebna Jihomoravský Slavkov u Brna Slavkov u Brna Učebna s využitím pro jazyky, přírodovědné předměty 1 500 000 není relevantní
2022 2022 x x x x x

14
Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, 

příspěvková organizace Město Slavkov u Brna 46270949 102807485 600125891 Počítačová učebna Jihomoravský Slavkov u Brna Slavkov u Brna Učebna pro ICT, robotiku, možné využití i v jazycích 1 500 000 není relevantní
2022 2024 x x x x x

15
Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, 

příspěvková organizace Město Slavkov u Brna 46270949 102807485 600125891 Outdoorové sportoviště Jihomoravský Slavkov u Brna Slavkov u Brna Využití outdoor prvků pro TV i ŠD 500 000 není relevantní
2022 2024 x x

16
Základní škola a Mateřská škola 

Bošovice Obec Bošovice 75021617 102791945 600125505 Přístavba učebny, oprava terasy Jihomoravský Slavkov u Brna Bošovice oprava terasy, zastřešení a výstavba nové učebny 10 000 000 není relevantní 2023 2025
x  x x

17
Základní škola a Mateřská škola 

Bošovice Obec Bošovice 75021617 102791945 600125505 Rekonstrukce střechy budovy ZŠ Jihomoravský Slavkov u Brna Bošovice Rekonstrukce střechy budovy ZŠ 5 000 000 není relevantní 2023 2025

18 ZŠ Hodějice Obec Hodějice 70993301 102807001 600125556 Sportovní hřiště Jihomoravský Slavkov u Brna Hodějice Výstavba  sport.hřiště v areálu školy 1 500 000 není relevantní 2021 2022 x x

19 ZŠ Hodějice Obec Hodějice 70993301 102807001 600125556 Fasáda školy Jihomoravský Slavkov u Brna Hodějice Nová fasáda školy 1 500 000 není relevantní 2023 2024

20 ZŠ Hodějice Obec Hodějice 70993301 102807001 600125556 Izolace školy Jihomoravský Slavkov u Brna Hodějice Izolace budovy školy 1 500 000 není relevantní 2023 2024

21 ZŠ Hodějice Obec Hodějice 70993301 102807001 600125556 PC vybavení Jihomoravský Slavkov u Brna Hodějice Obnova vybavení PC učebny 400 000 není relevantní 2022 2023 x

22 Základní a Mateřská škola Nížkovice Obec Nížkovice 75024365 107807167 600125670 obměna a doplnění PC pro žáky - 15ks, PC pro učitele Jihomoravský Slavkov u Brna Nížkovice obměna a doplnění PC pro žáky - 15ks, PC pro učitele 335 000 není relevantní

23 Základní a Mateřská škola Nížkovice Obec Nížkovice 75024365 107807167 600125670 dataprojektor + plátno Jihomoravský Slavkov u Brna Nížkovice dataprojektor + plátno 35 000 není relevantní

24 Základní a Mateřská škola Nížkovice Obec Nížkovice 75024365 107807167 600125670 interaktivní tabule Jihomoravský Slavkov u Brna Nížkovice interaktivní tabule 50 000 není relevantní

25 Základní a Mateřská škola Nížkovice Obec Nížkovice 75024365 107807167 600125670 nové šatní skříňky Jihomoravský Slavkov u Brna Nížkovice nové šatní skříňky 210 000 není relevantní

26 Základní a Mateřská škola Nížkovice Obec Nížkovice 75024365 107807167 600125670 školní lavice 35ks Jihomoravský Slavkov u Brna Nížkovice školní lavice 35ks 180 000 není relevantní

27 Základní a Mateřská škola Nížkovice Obec Nížkovice 75024365 107807167 600125670 učitelské stoly 2ks + židle Jihomoravský Slavkov u Brna Nížkovice učitelské stoly 2ks + židle 22 000 není relevantní

28 Základní a Mateřská škola Nížkovice Obec Nížkovice 75024365 107807167 600125670 školní židle 35ks Jihomoravský Slavkov u Brna Nížkovice školní židle 35ks 70 000 není relevantní

29 Základní a Mateřská škola Nížkovice Obec Nížkovice 75024365 107807167 600125670 skříně do kabinetů 2ks + knihovní skříň 1ks Jihomoravský Slavkov u Brna Nížkovice skříně do kabinetů 2ks + knihovní skříň 1ks 140 000 není relevantní

Schváleno ve Slavkově u Brna dne  30. 3. 2022 

Řídícící výbor MAP

Mgr. Petr Kostík, předseda Řídícího výboru MAP

podpis

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 Typ projektu 2) Stav připravenosti 

Název školy Zřizovatel IČ školy IZO školy RED IZO školy celkové výdaje projektu  z toho předpokládané výdaje EFRR
zahájení 

realizace
konektivita

stručný popis 

např. 

zpracovaná PD, 

zajištěné 

výkupy, výběr 

dodavatele

vydané 

stavební 

povolení 

ano/ne

ukončení 

realizace

s vazbou na podporovanou oblast

rekonstruk

ce učeben 

neúplných 

škol v CLLD

zázemí pro 

školní 

poradensk

é 

pracoviště 

vnitřní/ven

kovní 

zázemí pro 

komunitní 

aktivity 

vedoucí k 

sociální 

inkluzi

budování 

zázemí 

družin a 

školních 

klubů



Název školy Zřizovatel IČ školy IZO školy
RED IZO 

školy

celkové 

výdaje 

projektu  

z toho 

předpoklád

ané výdaje 

EFRR

zahájení 

realizace

ukončení 

realizace

navýšení 

kapacity 

MŠ / 

novostavb

a 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

PROJEKTY IROP

1 Mateřská škola Hodějice obec Hodějice 70993289 107613913 600124746
Přístavba a nástavba mateřské školy 

Hodějice
Jihomoravský Slavkov u Brna Hodějice

Rozšíření kapacity MŠ o 20 míst a rozšíření kapacity 

kuchyně na 150 jídel, vybavení tříd a kuchyně a teras 

pro polytechnickou výchovu 

75 000 000 52 500 000 2022 2024 x

vydáno stavební povolení, připravena 

dokumentace pro provádění stavby, do 

konce roku 2021 plánován výběr firmy na 

realizaci výběrového řízení na dodavatele 

stavby

ANO

2
Mateřská škola Lovčičky - příspěvková 

organizace
Obec Lovčičky 75023431 107613590 600125009 Rekonstrukce MŠ Jihomoravský Slavkov u Brna Slavkov u Brna

Stavební úpravy MŠ – šatny, rozšíření prostor, 

vybudování nové třídy, navýšení kapacit MŠ
10 000 000 7 000 000 říj.21 zář.22 x rozpracovaná PD ne

3 Mateřská škola a Základní škola Heršpice Obec Heršpice 75024250 107613867 600125971 Přístavba MŠ Heršpice Jihomoravský Slavkov u Brna Heršpice 

Přístavba dvou tříd MŠ ke stávající budově ZŠ. 

Přístavbou dojde k vytvoření nového oddělení pro 20 

dětí a dále k přesunutí již existujícího oddělení MŠ do 

nové přístavby ze stávající budovy ZŠ.  

100 000 000 70 000 000 2022 2024 X X
Zpracovaná PD, připravená zadávací 

dokumentace pro výběr zhotovitele 
ANO

4
Základní škola a mateřská škola Šaratice, 

příspěvková organizace
Obec Šaratice 46271074 107613662 600126030 Nová MŠ Šaratice - II.etapa Jihomoravský Slavkov u Brna Šaratice

Dokončení výstavby nové MŠ - II. Etapa; navýšení 

kapacity/novostavba
25 000 000 17 500 000 bře.23 srp.24 X Prováděcí PD ANO

5
Mateřská škola Zvídálek, Komenského 

náměstí 459, Slavkov u Brna, příspěvková 

organizace

Město Slavkov u 

Brna
71002391 107613671 600125360

Rozšíření kapacit MŠ Zvídálek Slavkov u 

Brna
Jihomoravský Slavkov u Brna Slavkov u Brna

Dobudování (rozšíření) kapacity MŠ o minimálně 5 

nových tříd
80 000 000 56 000 000 2022 2024 X

vydáno stavební povolení, probíhá veřejná 

zakázka na zpracovatele dokumentace pro 

provedení stavby

ANO

6
Základní a mateřská škola Holubice, okres 

Vyškov, příspěvková organizace
obec Holubice 71005013 107613298 600125769 Zvýšení kapacity mateřské školy Jihomoravský Slavkov u Brna Holubice Přístavba oddělení MŠ 40 000 000 28 000 000 V.2023 VIII.2024 X

zpracovaná studie, pracuje se na PD pro 

stav. povolení 
ne

7
Základní škola a Mateřská škola, Otnice, 

příspěvková organizace
Obec Otnice 46270868 107613581 600125866 Nástavba MŠ v Otnicích Jihomoravský Slavkov u Brna Otnice Investiční výstavba pro navýšení kapacity MŠ 35 000 000 24 500 000 2023 2026 x zpracovává se studie ne

PROJEKTY - OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ

8
Mateřská škola Lovčičky - příspěvková 

organizace
Obec Lovčičky 75023431 107613590 600125009 Polytechnika v MŠ Jihomoravský Slavkov u Brna Slavkov u Brna

Vybavení MŠ pracovními ponky, polytechnickými 

stavebnicemi, pracovním nářadím a materiálem
30 000

není 

relevantní
bře.22 čvc.22 sestavení seznamu pomůcek ne

9
Mateřská škola Lovčičky - příspěvková 

organizace
Obec Lovčičky 75023431 107613590 600125009 Knihobudka MŠ Jihomoravský Slavkov u Brna Slavkov u Brna

Realizace knihobudky před budovou MŠ s posezením 

pro veřejnost
70 000

není 

relevantní
led.22 kvě.22 plánování projektu ne

10
Mateřská škola Lovčičky - příspěvková 

organizace
Obec Lovčičky 75023431 107613590 600125009 Přírodní zahrada MŠ Jihomoravský Slavkov u Brna Slavkov u Brna

Přírodní učebna na zahradě MŠ, EVVO prvky na 

zahradě
500 000

není 

relevantní
led.22 pro.22 výběr vhodných prvků ne

11 Základní a mateřská škola Bošovice Obec Bošovice 75021617 107613948 600125505 Vybavení nových tříd v MŠ Jihomoravský Slavkov u Brna Bošovice
Nákup nábytku - herní sestavy, skříně, lehátka, stoly, 

židle do nově budovaných tříd v MŠ 
300 000 není relevantní 2021 2027

Schváleno ve Slavkově u Brna dne  30. 3. 2022 

Řídícící výbor MAP

Mgr. Petr Kostík, předseda Řídícího výboru MAP

podpis

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 

realizace měsíc, rok
Typ projektu 2) Stav připravenosti projektu k realizaci 
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5 Definice používaných pojmů 

Kompetence Představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a 
hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého dítěte a 
žáka. Nestojí ve vzdělávacím procesu izolovaně. Smyslem a 
cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových 
kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná. Pod pojem 
kompetence patří například také kompetence k učení, k práci, pro 
demokratickou kulturu. 
 

Matematická gramotnost Pomáhá žákům si uvědomit, jakou roli hraje matematika ve světě, 
a díky tomu správně usuzovat a rozhodovat se. Pod pojem 
matematická gramotnost zahrnujeme také gramotnost finanční 
v souvislostech MAP. 
 

Polytechnické vzdělávání Integruje přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání. 
Jedná se o propojení všeobecné a odborné složky vzdělávání, 
společenskovědních a humanitních předmětů, matematiky, 
polytechnických i uměleckých předmětů. 

  
  

 
 


