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Zápis z 4. jednání PS3 ITI: Vzdělávání 
Datum: 15. 3. 2021 

Čas: 9:00 – 11:15 

Téma: Představení návrhů strategických projektů ITI 2021+ 

 

Místo: MS TEAMS  

Účastníci: Bouma Ondřej, Hoffman Filip, Hujerová Markéta, Jiráková Nikola, Kudynová Michaela, Luňáková Petra, 
Luxová Hana, Liedermanová Ivana, Nevrklová Marie, Roušarová Iva, Řeháková Jitka, Straková Veronika, 
Strobach Michal, Svátková Alena, Tušl Ondřej, Žaludová Jana 
Hosté: Chmelová Markéta, Churtajeva Kateřina, Kotas Petr, Kropáček Eduard, Kropáčková Tereza, 
Kurka Michal, Levinský Václav, Morávková Lada, Novák Dalibor, Paclíková Lucie, Šindelářová Jana, 
Šťastný Stanislav 

Přílohy: Prezentace M. Kudynové, prezentace L. Morávkové (Dašice), prezentace J. Šindelářové (Heřmanův 
Městec), prezentace M. Chmelové a P. Kotase (ZŠ a MŠ NOE), prezentace E. Kropáčka (ZŠ a SŠ 
Bohemia), prezentace M. Kurky (Dolní Ředice), prezentace L. Paclíkové (Lázně Bohdaneč), prezentace D. 
Nováka (ZŠ V Pohybu), prezentace N. Jirákové (statutární město Pardubice), prezentace V. Levinského 
(Starý Máteřov), prezentace K. Churtajevy (Královéhradecký kraj), prezentace S. Šťastného (Slatiňany) 

1) Přivítání, seznámení s programem – M. Kudynová  
 
2) Představení návrhů strategických projektů ITI 2021+ 
město Dašice – L. Morávková  

Odborná učebna přírodopisu ZŠ Dašice 
- modernizace odborné učebny přírodopisu (elektroinstalace, osvětlení, výmalba, podlahová 

krytina, nábytek, úložné prostory, žákovská pracoviště v zadní části učebny, pomůcky) 

- předpokládané náklady: 6 mil. Kč 

- předpokládaná dotace: 5,1 mil. Kč 

- předpokládaný harmonogram: 6/2023–10/2023 

- podrobnosti viz prezentace  

- Kudynová: Doplnění, že v tuto chvíli je návrh výše dotace v IROP 85 % CZV (stejně jako 
v PO 2014+). Co se týče příspěvku v SR, je pro projekty škol v návrhu spolufinancování ve 
výši max. 5 %. Upozornění na monitorovací indikátory uvedené v prezentaci: v PO 2021+ 
dojde k jejich změně.  
 

Heřmanův Městec – J. Šindelářová 
Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ Heřmanův Městec 

- učebna digitálních technologií 

- zrekonstruovaná učebna digitálních technologií 

- učebna přírodních věd 

- předpokládané náklady: 4,9 mil. Kč 

- předpokládaná dotace: 4,1 mil. Kč  

- předpokládaný harmonogram: 7–8/2022 

- podrobnosti viz prezentace  

- Kudynová: Doplnění, že v PO 2014–2020 mohly být odborné učebny využívány pouze pro 
standardní výuku, nikoli pro zájmové a neformální vzdělávání. V současném návrhu PD IROP 
2021+ se toto mění a v inovovaných učebnách bude moci probíhat i zájmové a neformální 
vzdělávání.  
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- Kudynová: Komentář k harmonogramu – v prezentaci je uvedena realizace v roce 2022, 
nicméně Strategie by měla být finalizována do konce 2021, první výzvy by mohly být vyhlášeny 
v polovině 2022 (termín průběžně aktualizován v závislosti na přípravě další nezbytné 
dokumentace – např. operačních programů). Upozornění na podmínku z PO 2014+, kdy 
nebylo možné podat žádost o dotaci na dokončený projekt.  

 
NOE – Křesťanská ZŠ a MŠ v Pardubicích – M. Chmelová, P. Kotas 

Zvýšení kapacity MŠ NOE 
- přestěhování MŠ z nevyhovujících prostor do nově vybudovaných (vč. zahrady) 

- navýšení kapacity z 25 na 50 dětí  

- předpokládané náklady: 25 mil. Kč 

- předpokládaný harmonogram: 3/2023–3/2024 
Vybudování odborných učeben pro ZŠ NOE 

- vybudovat a vybavit tři odborné učebny  
o polytechnickou učebnu  
o učebnu ICT 
o učebnu přírodních věd  
o zázemí k učebnám 
o učebny řešeny jako nástavba (4. podlaží) 

- předpokládané náklady: 30 mil. Kč 

- předpokládaný harmonogram: 3/2024–7/2025 

- podrobnosti viz prezentace  

- Kudynová: Komentář k problematice nedostatečných kapacit vzdělávacích zařízení (MŠ, ZŠ 
v lokalitě S. K. Neumanna), kt. statutární město Pardubice plánuje s ohledem na rostoucí 
zástavbu řešit, jež by mohly projekty ZŠ a MŠ NOE pomoci řešit. Prosba o komentář vedoucí 
odboru školství I. Liedermanovou. – Liedermanová: Bytová výstavba v lokalitě je očekávaná, 
město se na ni připravuje. Vážíme si všech církevních i ostatních zřizovatelů MŠ i ZŠ, nicméně 
zvýšení kapacity o 25 dětí v MŠ je pro město nedostatečné. Za město je v lokalitě 
Masarykových kasáren připravována výstavba ZŠ a MŠ, dále rozšíření MŠ na pozemcích města 
v ul. Teplého a dále přestavba ZŠ Waldorfská na dvoutřídní mateřskou školu. 

- dotaz Liedermanová: Jak má škola NOE vyřešeno stravování v souvislosti se zvýšením kapacity 
zařízení? – Chmelová: Škola zatím odebírá stravu z MŠ Teplého, ve škole je pouze výdejna. Do 
budoucna se nabízí dvě možnosti: vlastní jídelna, nebo bude zachován pouze výdej (to bude 
mj. záležet na možnostech MŠ Teplého). 

 
Bohemia – Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o. – E. Kropáček 

Výstavba odborných učeben fyziky a chemie  

- stavební práce a vybavení odborných učeben 

- zajištění bezbariérovosti, konektivity  

- probíhá aktualizace PD pro SP 

- předpokládané náklady: 12 mil. Kč 

- předpokládaný harmonogram: 4/2023–8/2024 

- podrobnosti viz prezentace  

- Kudynová: Upozornění na spolufinancování ze SR, kde zatím není jisté, zda bude příspěvek ze 
státního rozpočtu určen i soukromým školám, nebo nikoliv (stejně jako v PO 2014+).  
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Dolní Ředice – M. Kurka  

Rekonstrukce MŠ Dolní Ředice 

- komplexní rekonstrukce MŠ z r. 1979 (kuchyně, šatny, zateplení, fasády, odvětrávání tříd, 
bezbariérové WC atd.) 

- předpokládané náklady: 11,6 mil. Kč 

- předpokládaná dotace: 9,9 mil Kč.  

- předpokládaný harmonogram: 6–8/202? (dle roku získání dotace) 

- podrobnosti viz prezentace  

- Kudynová: Doporučení konzultovat podpořitelnost projektu s Centrem pro regionální rozvoj 
(CRR), a to ve vazbě na rozsah rekonstrukce MŠ.  

 
město Lázně Bohdaneč – L. Paclíková 

Multifunkční učebna pro I. a II. stupeň ZŠ 

- nová multifunkční učebna informatiky, digitálních technologií, přírodních věd a mediální výuky 
pro I. a II. stupeň ZŠ (stavební úpravy, rozvody, vybavení) 

- předpoklad zahájení projektové přípravy – 2021 

- předpokládané náklady: 15 mil. Kč 

- předpokládaná dotace: 12,75 mil Kč.  

- předpokládaný harmonogram: 2022–2023  

- podrobnosti viz prezentace  

- dotaz Kudynová: Jsou v rozpočtu města vyčleněny prostředky na přípravu projektové 
dokumentace? – Paclíková: Ano, tato položka je v rozpočtu pokryta. 

 
ZŠ V Pohybu – D. Novák 

Výstavba odborných učeben pro ZŠ V Pohybu 

- výstavba a vybavení polytechnické učebny pro cca 15 žáků, mobilní počítačová učebna, 
bezbariérovost v novém objektu školy, kterou žadatel plánuje postavit  

- předpokládané náklady: 12,2 mil. Kč 

- předpokládaná dotace: 10,37 mil Kč.  

- předpokládaný harmonogram: 1/2022–6/2023  

- podrobnosti viz prezentace  

- Kudynová: Upozornění na možný problém s majetkovými vztahy u objektu, který bude 
předmětem projektu v oblasti vzdělávání. Dle současných informací IROP bude muset být 
majitel objektu oprávněným žadatelem, tj. školská právnická osoba.  

- Kudynová: Dotaz na stávající a budoucí kapacitu školy. – Novák: V současné době máme 32 
žáků, v budoucnu očekáváme nárůst na 72 žáků. 

 
statutární město Pardubice – N. Jiráková 

Rekonstrukce budovy Gorkého 1981 – MŠ Gorkého  
- rozšíření a úprava školní družiny na dvoutřídní MŠ s kapacitou 50 žáků  

- projekt ve fázi vize 

- předpokládané náklady: 40 mil. Kč 

- předpokládaná dotace: 30 mil Kč.  

- podrobnosti viz prezentace  
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- Kudynová: Dotaz na další postup přípravy projektu, který je aktuálně ve fázi vize. –  Jiráková: 
Dnes budou dle zásad projektového řízení všechny projektové záměry prezentované na této 
pracovní skupině projednávány v Radě města Pardubic. – Kudynová: Znamená to, že budou 
schváleny peníze na přípravu projektové dokumentace? – Jiráková: Zatím ne. – dotaz 
Kudynová: Bude příprava PD zahájena v letošním roce? – Jiráková: Ano, předpoklad je takový, 
ale pravděpodobně se nebude týkat všech projektů (město bude prioritizovat). Předpoklad 
fyzické realizace nejdříve v roce 2023. – Liedermanová: Potvrzení, že realizace není očekávána 
dříve než v roce 2023. Pro město Pardubice jsou prioritní projekt MŠ Teplého, MŠ Gorkého.  

 
Starý Máteřov – V. Levinský  

MŠ Starý Máteřov  
- cílem projektu je vybudování nové mateřské školy s 3 odděleními s celkovou kapacitou 75 dětí 

- předpokládané náklady: 62 mil. Kč 

- předpokládaný harmonogram: 2022–2023  

- podrobnosti viz prezentace  

- Kudynová: Komentář k harmonogramu; není jisté, zda je reálné schválení dotace v roce 2022 
(termíny se budu postupně aktualizovat, viz výše).  

- dotaz Kudynová: Plánujete zahájit projekt před přidělením dotace? – Levinský: Určitě bude 
vzhledem k rozpočtu obce nezbytné čekat na dotaci.  

 
Královéhradecký kraj – K. Churtajeva  

- Kudynová: projekty Královéhradeckého kraje byly prezentovány také na PS6: Kultura a 
cestovní ruch, kam z hlediska svého zaměření primárně spadají; vzhledem k přesahu do oblasti 
vzdělávání jsou představeny také na PS3 

 Muzejní kampus  
Řemeslná huť – centrum tradičních řemesel. Jaroměř Josefov 
Rekonstrukce hvězdárny a technologické vybavení hvězdárny a planetária 
Revitalizace budovy Galerie moderního umění v HK, odborná infrastruktura pro činnost 
galerie a Centra uměleckých aktivit 
Rozšíření zázemí a expozic v Archeoparku Všestary 

- podrobnosti viz prezentace  
 

město Slatiňany – S. Šťastný  
Modernizace učeben pro Polytechnické vzdělávání a výuku Informatiky na ZŠ Slatiňany 

- 2 učebny pro práci s digitálními technologiemi ,1 polytechnická učebna – stavební úpravy, 
pořízení vybavení 

- v rámci projektu bude zajištěna konektivita školy, dořešen bezbariérový přístup do hlavní 
budovy školy 

- předpokládané náklady: 7 mil. Kč 

- předpokládaný harmonogram: 11/2022–7/2023  

- podrobnosti viz prezentace  

- Kudynová: Doporučení konzultovat projekt s CRR. Komentář k monitorovacím indikátorům: 
indikátory v návrhu PD IROP se liší od indikátorů uvedených v prezentaci (platily pro PO  
2014+). Komentář k bezbariérovosti: v programovém období 2021 bude vyžadováno zajištění 
bezbariérového přístupu od vstupu do inovované učebny. Doporučení prověření nezbytnosti 
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ohlášení/stavebního povolení ve vazbě na plánovaný rozsah stavebních prací.  

- dotaz Kudynová: Bude město Slatiňany čekat na dotaci, nebo bude projekt zahájen i bez 
dotace? – Šťastný: Budeme čekat na dotaci. – Kudynová: Vyjádření pochybnosti o reálnosti 
přidělení dotace v 11/2022 (viz výše).  

 
3) Diskuze  

- Strobach: Dotaz týkající se předpokládaných alokací pro PO 2021+, kt. jsou uváděny vůči kurzu 26 
CZK/EUR. Je tento kurz bezpečný? Co se stane v případě, že dojde k jeho změně – bude Hradecko-
pardubické aglomeraci krácena alokace? – Kudynová/Hoffman: V PO 2014+ tato situace nastala, 
rozdíl byl pokryt mj. z alokace pro ITI, kterým se nedařilo úspěšně naplňovat stanovené finanční 
milníky. V případě, že by se kurz změnil, tak by měl být pravděpodobně kurzový rozdíl dorovnán 
z individuálních výzev.  

- Strobach: Dotaz na finální mapu aglomerace, je dostupná? – Kudynová: Ano, je zpracována. Je 
dostupná na našem webu a byla představena i na prvním jednání PS3. 
 

4) Závěr jednání 
 

Příští jednání: bude upřesněno  

Zapsaly: Marie Nevrklová, Michaela Kudynová 


