
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

 

 
 

1/5 

Zápis z 2. jednání PS3 ITI: Vzdělávání 
Datum: 6. 1. 2021 

Čas: 9:00 – 10:30 

Téma: Představení návrhů strategických projektů ITI 2021+ 

 

Místo: MS TEAMS  

Účastníci: Bárta Zbyněk, Čapek Libor, Hoffman Filip, Hujerová Markéta, Jiráková Nikola, Kudynová Michaela, 
Luňáková Petra, Luxová Hana, Liedermanová Ivana, Nevrklová Marie, Roušarová Iva, Řeháková Jitka, 
Stehlíková Jana, Strobach Michal, Svátková Alena, Tušl Ondřej, Žaludová Jana 
Hosté: Boštík Pavel, Nunvář Aleš, Pilný František, Vitková Martina 

Přílohy: Prezentace M. Kudynové, prezentace N. Jirákové (statutární město Pardubice), prezentace H. Luxové 
(statutární město Hradec Králové), prezentace J. Stehlíkové (město Chrudim), prezentace P. Boštíka 
(Biskupství Královéhradecké) 

1) Přivítání, seznámení s programem – M. Kudynová 
 

2) Změny ve složení PS3 – M. Kudynová 

- nový člen za Univerzitu Pardubice 
o prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. 

- změna zastoupení za RIS3 Pardubického kraje 
o nový řádný člen: Ing. Ondřej Tušl 
o nový náhradník: Jana Klekar 

- viz prezentace 
 
3) Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace – M. Kudynová 

- 11/2020 – dokončení analytické, návrhové části, SWOT analýzy Strategie 
o vypořádány všechny zaslané připomínky členů PS, ŘV ITI  

- aktuální verze analytické části, návrhové části, SWOT analýzy  

- nositel ITI bude pracovat na dalších kapitolách dle požadavků Metodického pokynu pro využití 
integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021–2027 (pracovní 
verze) 

- aktuální verze IROP2 

- viz prezentace 
 
4) Představení návrhů strategických projektů ITI 2021+ 
statutární město Pardubice – N. Jiráková 

 Centrální polytechnické dílny II 
- předpoklad zahájení v roce 2023 

- záměr navazuje na projekt Centrální polytechnické dílny realizovaný z programového období 2014–
2020   

- hlavní cíl projektu: pořízení vybavení odborných učeben 

- předpokládané celkové náklady: 85,6 mil. Kč, předpokládaná dotace EU: 69 mil. Kč  

- předpokládané ukončení projektu: 2023 
 Výstavba nové MŠ na S. K. Neumanna 

- kapacita 125 dětí 

- předpokládané náklady: 110 mil. Kč, předpokládaná dotace EU: 90 mil. Kč 

http://iti.hradec.pardubice.eu/upload/files/2020-12-07/analyticka-cast_finalni-verze_ciri.pdf
http://iti.hradec.pardubice.eu/upload/files/2020-12-07/strategicka-cast_finalni-verze_ciri.pdf
http://iti.hradec.pardubice.eu/upload/files/2020-12-07/swot-analyza_finalni-verze_ciri.pdf
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty/programovy-dokument-irop-2021-2027-k-25092020
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- ve stavu vize 
 Přístavba u stávající MŠ v Teplého ul.  

- navýšení kapacity o 2 tříd = 50 dětí 

- předpokládané náklady: 40 mil. Kč, předpokládaná dotace EU: 30 mil. Kč 

- ve stavu vize 
 Výstavba nové MŠ Trnová 

- kapacita 3 třídy = 75 dětí 

- předpokládané náklady: 63 mil. Kč 

- předpoklad DÚR 4/2021, SP 1. pol. 2022 

- otevření 2026 
 Přístavba a rekonstrukce stávající mateřské školy na nábřeží Závodu míru 

- navýšení kapacity o 2 třídy = 50 dětí 

- předpokládané náklady: 35 mil. Kč 

- ve stavu vize 
 MŠ Klubíčko – navýšení kapacity 

- navýšení o 1 třídu = 25 dětí 

- Montessori pedagogika 

- předpokládané náklady: 20 mil. Kč, předpokládaná dotace: 15 mil. Kč 

- projekt ve stavu vize  

- dotaz Kudynová: Kdy se předpokládá, že město Pardubice uvolní prostředky pro přípravu těchto 
projektů? – Liedermanová: V současné době je podle uvedených priorit nejdál příprava MŠ Trnová, 
dále je prioritou MŠ Teplého, v tomto pořadí bude příprava projektů řešena, ale důležité bude otázka 
schopnosti města ve vztahu k rozpočtu. 

 Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ Prodloužená 

- modernizace 8 odborných učeben vč. bezbariérovosti 

- je vyhotovena PD, ale bude ji nutné aktualizovat a revidovat z důvodu požadavku na snížení nákladů na 
realizaci projektu 

- aktuální předpoklad nákladů: 51,7 mil. Kč 
 Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ Štefánikova 

- modernizace 5 odborných učeben vč. bezbariérovosti  

- je vyhotovena PD, ale bude ji nutné aktualizovat a revidovat z důvodu požadavku na snížení nákladů na 
realizaci projektu 

- aktuální předpoklad nákladů: 26,8 mil. Kč 
 Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ Waldorfská 

- modernizace 7 odborných učeben a 2 kabinetů vč. bezbariérovosti  

- je vyhotovena PD, ale bude ji nutné aktualizovat a revidovat z důvodu požadavku na snížení nákladů na 
realizaci projektu 

- aktuální předpoklad nákladů: 31,2 mil. Kč 
 Rekonstrukce DDM – Alfa + Hvězdárna Pardubice 

- modernizace učeben, observatoře vč. úpravy sociálního zázemí pro handicapované a bezbariérovosti 

- komplikace při řešení podoby rekonstrukce (řešení bezbariérovosti) s autorem objektu p. Maléřem 
(město připravuje jednání) 

- předpokládané náklady: 30 mil. Kč, předpokládaná dotace EU: 20 mil. Kč 

- podrobnosti viz prezentace  
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statutární město Hradec Králové – H. Luxová 
 ZŠ Malšova Lhota – odborné učebny 

- výstavba 3 odborných učeben vč. bezbariérovosti 

- rozpočet 50 mil. Kč, dotace EU: 42,5 mil. Kč 

- časový harmonogram realizace: 7/21–12/2022 
 ZŠ Úprkova – odborné učebny 

- nástavba pro odborné učebny vč. bezbariérovosti 

- v 10/2020 bylo zahájeno stavební řízení 

- rozpočet 37 mil. Kč, dotace EU: 31,45 mil. Kč 

- časový harmonogram realizace: 7/2021–12/2022  
 ZŠ Jiráskovo náměstí – odborné učebny 

- přístavba s odbornými učebnami, bezbariérovost již je řešena 

- příprava zadání studie v 2/21 do ZmHK 

- rozpočet 25 mil. Kč, dotace EU: 21,25 mil. Kč 

- časový harmonogram realizace: 7/2022–12/2023 
 ZŠ Habrmanova – odborné učebny 

- nástavba s odbornými učebnami vč. bezbariérovosti  

- rozpočet 31 mil. Kč, dotace EU: 26,35 mil. Kč 

- časový harmonogram realizace: 7/2022–12/2023 
 MŠ Čtyřlístek – navýšení kapacity 

- navýšení kapacity MŠ o 1 oddělení – přístavba ke stávajícímu objektu  

- rozpočet: 48 mil. Kč, dotace EU: 40,8 mil. Kč 

- časový harmonogram realizace: 1/2022–12/2024 
 MŠ Podzámčí II – navýšení kapacity 

- přístavba ke stávajícímu objektu  

- rozpočet 95 mil. Kč, dotace EU: 80,75 mil. Kč 

- časový harmonogram realizace: 1/2023–12/2024 
 DDM – výukové prostory 

- rekonstrukce odborných učeben vč. venkovního prostranství, bezbariérovost 

- rozpočet 100 mil. Kč, dotace EU: 85 mil. Kč 

- časový harmonogram realizace: 1/2022–12/2024 

- podrobnosti viz prezentace  
  
město Chrudim – J. Stehlíková 
 Rekonstrukce objektu čp. 193 MŠ Na Valech v Chrudimi a zvýšení kapacity  

- dobudování nové učebny, navýšení kapacity o 15 dětí vč. sociálního zařízení 

- celkové náklady projektu: 3 mil. Kč, dotace EU: 2,55 mil. Kč 

- příprava projektu v roce 2021, realizace předpokládána v roce 2022 

- podrobnosti viz prezentace  

- dotaz Kudynová: Jedná se o vizi? Stehlíková: Ano, plánuje se zpracování studie.; Pilný: Harmonogram 
přípravy projektu bude dodržen. 

 Zvýšení kapacity a rekonstrukce objektu ZŠ Husova Chrudim, vznik nových učeben pro 
polytechnické vzdělávání 

- navýšení kapacity školy realizací půdní vestavby, kde budou umístěny nové učebny pro polytechnické 
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vzdělávání  

- projekt má stavební povolení 

- rozpočet 60 mil. Kč, dotace EU: 51 mil. Kč 

- realizace 2023–2024  

- podrobnosti viz prezentace  

- Kudynová: Dle popisu projektu upozorňuji, že se v rozpočtu objevují (dle současného znění PD IROP) 
nezpůsobilé aktivity, je tedy potřeba počítat s nezpůsobilými výdaji. Podpora z ITI bude 
pravděpodobně směřována primárně na polytechnické vzdělávání.  

 Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra – Dům přírody 

- výstavba objektu pro vzdělávací aktivity pro školy a veřejnost se zaměřením na přírodní vědy (geologie, 
biologie, ekologie) 

- dílny, badatelna s knihovnou, interaktivní expozice lesnictví, venkovní expozice, přednáškový sál, 
parkoviště 

- zpracována PD, vydáno SP 

- rozpočet 50 mil. Kč, dotace EU: 42,5 mil. Kč 

- předpoklad realizace 2022–2023 

- podrobnosti viz prezentace  

- dotaz Kudynová: Žadatelem bude město a provozovatelem budou Městské lesy? – Stehlíková: 
Předpokládám, že by to takto bylo.; Pilný: Ano, provozovatelem by mohly být Městské lesy, ale mohlo 
by to být i město. 

- Kudynová: V průběhu ledna předpokládáme další jednání s IROP, kde bychom ověřili mj. i 
podpořitelnost tohoto projektu, např. zda bude možná výstavba nového objektu pro zájmové a 
neformální vzdělávání, v současném období to možné nebylo. 

  
Biskupství Královéhradecké – P. Boštík 

 Zřízení dílen a odborných učeben pro církevní základní školu, Hradec Králové 
- výstavba odborných učeben a dílen pro výuku polytechnických a přírodovědných předmětů 

- ve fázi vize 

- rozpočet 25 mil. Kč, dotace EU: 21,25 mil. Kč 

- v jednání je nákup nemovitosti, což je základní předpoklad realizace 

- realizace 2023–2024 

- podrobnosti viz prezentace  

- Kudynová: Upozornění, že některé učebny s největší pravděpodobností nebudou podpořitelné, což by 
mělo samozřejmě vliv na způsobilé výdaje. Konkrétní podpořitelné obory budou uvedeny v pravidlech 
pro žadatele a příjemce.   

- dotaz Kudynová: Jak časově plánujete vyřešení majetkoprávních vztahů? – Boštík: Předpokládáme 
vyřešení v 1. pol. roku 2021 tak, abychom mohli zahájit práci na projektové dokumentaci. 

 
5) Další role pracovní skupiny – M. Kudynová 

- postupná prezentace projektových záměrů v zásobníku projektů nositele ITI na jednáních PS3  
→ následně žadatelé zpracují svůj projekt do podoby tzv. projektového záměru v Monitorovacím 

systému ITI 

- struktura PZ de facto totožná s tímto programovým obdobím 
→ PZ budou sloužit jako podklad pro vytváření tzv. integrovaných řešení (zdroje ITI, vlastní, 

národní dotace, návaznost na projekty z programového období 2014+,…) 
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→ výběr projektů do tzv. programových rámců, kt. budou obsahovat jen projekty financované ze 
zdrojů ITI (= vepsání projektu do Strategie)  

- výběr dle předem stanovených kritérií 
o PS bude hodnotit, zda daný PZ tato kritéria splňuje → doporučení ŘV, zda zařadit projekt do 

programového rámce 

- viz prezentace  

- dotaz Čapek: Projektové záměry Univerzity Pardubice již byly prezentovány, nebo je na to ještě čas? – 
Kudynová: Projektové záměry Univerzity Pardubice tematicky spadají do PS4 a tam je představovací 
jednání teprve v plánu. 

- dotaz Čapek: Lze ještě uplatnit připomínky k textu Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 
2021+? – Kudynová: Určitě připomínky pošlete, podíváme se na ně a dáme vám zpětnou vazbu. 

- dotaz Jiráková: Budeme projekty do MS ITI zadávat hned? Zatím nemáme všechny potřebné informace 
o připravovaných projektech. – Kudynová: Aplikace je v přípravě, tzn. na to je ještě čas. Všichni 
žadatelé budou včas informováni.  
 

6) Aktuální informace k ITI Hradecko-pardubické aglomerace – M. Kudynová 

- v 11/2020 proběhla online konzultace nositele ITI a zástupců IROP → diskuze o podporovaných 
aktivitách, typových projektech, alokacích pro naši aglomeraci 

- dotační prostředky budou předmětem dalších jednání – záviset bude mj. na stavu připravenosti projektů 

- aktivita MŠ 
o stále není k dispozici seznam ORP, kde bude podporováno navyšování kapacit → nutnost 

aktualizace statistických dat za rok 2020 ze strany MŠMT → IROP ale obecně předpokládá, že 
90 % území bude podmínku splňovat 

- aktivita ZŠ 
o upozornění na možnost využití učeben podpořených z dotačních prostředků také pro zájmové 

neformální vzdělávání → proto nebude tato oblast prioritou a bude zde alokováno méně 
peněz 

→ předpoklad konzultace konkrétních projektů s IROP během 1/2021 

- viz prezentace  

7) Diskuze  
 
8) Závěr jednání 

 

Příští jednání: bude upřesněno  

Zapsali: Filip Hoffman, Michaela Kudynová 


