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Zápis z 8. jednání PS3 ITI: Vzdělávání 
Datum: 5. 12. 2022 

Čas: 9:00 – 12:15 

Téma: Výzvy č. 7, 8 a 9 k předkládání projektových záměrů do 
programových rámců 

Místo: Pardubice (Pernštýnské 
náměstí 1, Historický sál) 

Účastníci: Antropiusová Daniela, Bouma Ondřej, Führerová Zora, Hlubučková Kateřina, Hoffman Filip, Kašparová 
Karolína, Kudynová Michaela, Liedermanová Ivana, Luňáková Petra, Luxová Hana, Němeček Martin, 
Roušarová Iva, Stehlíková Jana, Straková Veronika, Součková Ivona, Tušl Ondřej 

Hosté: Boštík Pavel, Harvánková Jana, Kohout Pavel, Kropáček Eduard, Mandys Ivo, Morávková Lada, 
Paclíková Lucie, Pilný Luděk, Rašková Kateřina, Vojáček Jiří  

Přílohy: Prezentace M. Kudynové, kontrolní listy předložených projektových záměrů   

1) Přivítání, seznámení s programem – M. Kudynová  
 

2) Změna složení PS3 – M. Kudynová 

- RIS3 Královéhradeckého kraje 
o nový náhradník: Mgr. Jana Hanušová 

- město Jaroměř 
o nový náhradník: Ing. Eva Srkalová 

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje  
o nový řádný člen: Mgr. Martin Němeček  
o nový náhradník: Ing. Petra Hnátová  

- viz prezentace 
 

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

- personální změna u nositele ITI  
o odchod Ing. Marie Nevrklová → Ing. Eva Holingerová  

- koncepční část Strategie 
o analytická + návrhová část  
o 8. 9. 2022 schválení koncepční části Strategie v ŘV A  
o 22. 9. 2022 schválení koncepční části Strategie v ZmP 
→ 27. 9. 2022 předložení do výzvy MMR, aktuálně probíhá zapracování  zaslaných 

připomínek 

- výzvy nositele k předkládání projektových záměrů do programových rámců 
o vyhlášeny pro všechny aktivity IROP 
o 24. 10. 2022 – 21. 11. 2022 do 10:00 hodin 
o 12/2022 – jednání PS, ŘV A 

→ vyhodnocení projektových záměrů předložených do výzev nositele ITI  
→ příprava programového rámce IROP pro všechny aktivity 
→ v případě sestavení programového rámce na 100 % rezervované alokace pro 

všechny aktivity a schválení v PS, ŘV A → předložení ke schválení ZmP v 1/2023 
o bude-li schváleno v ZmP → předložení ke schválení do výzvy IROP na programové rámce 
o pokud bude celý proces probíhat dle aktuálního předpokládaného harmonogramu, v 

3/2023 bude moci nositel ITI prvním žadatelům vystavit „Vyjádření ŘV A o souladu 
projektu se Strategií území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+/programovým 
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rámcem“  

- harmonogram výzev IROP 
o mateřské školy (MRR) – 23. 8. 2022   
o mateřské školy (ITI) – 29. 9. 2022   
o základní školy (MRR) – 25. 11. 2022  
o základní školy (ITI) – 15. 12. 2022 
o zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení (MRR) – 3/2023  
o zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení (ITI) – 4/2023  

- ! POZOR: projekt lze podat do výzvy IROP (přes ISKP21+) až po schválení Strategie, 
programového rámce IROP a vydání Vyjádření ŘV A, které je povinnou přílohou žádosti 

- viz prezentace  
 
Projednání projektových záměrů pracovní skupinou  

- zhodnocení souladu souboru přihlášených/dopracovaných projektových záměrů s věcným 
zaměřením příslušné části Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+, alokací a 
indikátory vymezenými ve výzvě 

- posouzení přihlášených/dopracovaných projektových záměrů podle hodnotících kritérií (vyplnění 
kontrolních listů) 

- přijetí usnesení k přihlášeným/dopracovaným projektovým záměrům 

- viz prezentace 
 

4) 7. výzva k předkládání projektových záměrů do programových rámců – Mateřské školy 

- parametry výzvy – viz prezentace  

- vazba na Strategii:  
o Strategický cíl 5: Zajistit dostupné a kvalitní počáteční vzdělávání včetně předškolního, neformálního a 

zájmového na celém území aglomerace 
o Specifický cíl 5.1: Mateřské školy  
o Opatření 5.1.1: Navyšování kapacit 

▪ zajištění dostatečné kapacity kvalitních zařízení péče o děti předškolního věku v 
území s jasně prokazatelným nedostatkem 

- integrované řešení – viz prezentace  

- kritéria hodnocení – viz prezentace 

- postup vrácení projektového záměru k dopracování – viz prezentace  

- prezentace projektových záměrů předložených do 7. výzvy: 
o celkem předloženy projekty za 211 937 170,79 Kč (dotace EU) 
o alokace výzvy: 211 937 170,79 Kč 
o MŠ Teplého rozšíření kapacit – I. Liedermanová  

▪ žadatelem statutární město Pardubice 

▪ cílem projektu přístavba 4 tříd stávající MŠ s navýšením kapacity o 100 dětí včetně 
zázemí MŠ (místnost pro personál, toalety, stravovací provoz,…) a řešení okolí 
MŠ (např. nové průjezdné parkoviště) 

▪ harmonogram realizace: 1/2024–8/2025   

▪ celkové náklady: 95 mil. Kč 

▪ dotace EU: 77,9 mil. Kč 

▪ podrobnosti viz prezentace žadatele 
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Usnesení PS3 8/1: 
Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 7. výzvy k předkládání projektových záměrů do 

programových rámců (Mateřské školy) projednala předložený projektový záměr „MŠ Teplého rozšíření 
kapacit“ a posoudila jeho soulad se Strategií.  

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla 
k následujícímu závěru:  

Projektový záměr „MŠ Teplého rozšíření kapacit“ je v souladu se Strategií. 
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého 

manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho 
zařazení do programového rámce IROP.  

SCHVÁLENO KONSENZEM 
 

o Výstavba MŠ Černá u Bohdanče – L. Pilný  

▪ žadatelem obec Černá u Bohdanče 

▪ cílem projektu je novostavba mateřské školy (včetně zázemí) s kapacitou 50 míst; 
součástí projektu je také vybudování výukové zahrady  

▪ harmonogram realizace: 9/2021–8/2024  

▪ celkové náklady: 60 mil. Kč 

▪ dotace EU: 42 mil. Kč 

▪ podrobnosti viz prezentace žadatele 
Usnesení PS3 8/2: 
Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 7. výzvy k předkládání projektových záměrů do 

programových rámců (Mateřské školy) projednala předložený projektový záměr „Výstavba MŠ Černá u 
Bohdanče“ a posoudila jeho soulad se Strategií.  

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla 
k následujícímu závěru:  

Projektový záměr „Výstavba MŠ Černá u Bohdanče“ je v souladu se Strategií. 
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého 

manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho 
zařazení do programového rámce IROP.  

SCHVÁLENO KONSENZEM 
 

o MŠ Podzámčí II – nová budova (rozšíření kapacity) – H. Luxová  

▪ žadatelem statutární město Hradec Králové 

▪ cílem projektu je nového objektu, který bude součástí stávající MŠ, jejíž kapacita 
bude navýšena o 100 dětí ve 4 třídách; součástí projektu je také provozní zázemí 
(např. šatny, umývárny, výdej jídel atd.)   

▪ harmonogram realizace: 1/2021–12/2027  

▪ celkové náklady: 135 mil. Kč 

▪ dotace EU: 92 mil. Kč  

▪ podrobnosti viz prezentace žadatele 

▪ Stehlíková: Proč město Hradec Králové v projektu přistoupilo k zelené střeše? – 
Luxová, Součková: Cílem bylo zejména zvětšení herní plochy pro děti, a to za 
respektování všech bezpečnostních opatření.  

▪ Součková: Upozornění na cílovou hodnotu monitorovacího indikátoru týkajícího 
se navýšení kapacity MŠ o 100 dětí. V situaci, kdy školka přijme dítě mladší tří let, 
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dojde v souladu s vyhláškou ke snížení celkové kapacity zařízení a reálná kapacita 
nebude odpovídat hodnotě uvedené v projektovém záměru. – Kudynová: ŘO 
IROP si je vědom toho, že při přijímání dětí mají přednost předškoláci. I v rámci 
hodnotícího kritéria, které požaduje, aby 15–30 % nově vzniklé kapacity bylo 
určeno pro děti do 3 let, ŘO IROP netrvá na tom, aby tato kapacita byla určena 
pro tuto skupinu dětí, ale aby zařízení bylo připraveno na jejich přijetí. – Pilný: 
Stejnou otázku obec Černá u Bohdanče řešila u svého projektu. Problematika je 
popsána v kapitole 9 příslušné výzvy ŘO IROP. 

Usnesení PS3 8/3: 
Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 7. výzvy k předkládání projektových záměrů do 
programových rámců (Mateřské školy) projednala předložený projektový záměr „MŠ Podzámčí II – 
nová budova (rozšíření kapacity)“ a posoudila jeho soulad se Strategií.  
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla 
k následujícímu závěru:  
Projektový záměr „MŠ Podzámčí II – nová budova (rozšíření kapacity)“ je 
v souladu se Strategií. 
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého 
manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho 
zařazení do programového rámce IROP.  
SCHVÁLENO KONSENZEM 

 

- podrobnosti viz prezentace  
 

5) 8. výzva k předkládání projektových záměrů do programových rámců – Základní školy  

- parametry výzvy – viz prezentace  

- vazba na Strategii:  
o Strategický cíl 5: Zajistit dostupné a kvalitní počáteční vzdělávání včetně předškolního, neformálního a 

zájmového na celém území aglomerace 
o Specifický cíl 5.2: Základní školy  
o Opatření 5.2.1: Vzdělávací infrastruktura a zázemí 

▪ zajištění dostatečných kapacit, stavební úpravy ve vnitřních i venkovních 
odborných prostorech a pořízení vybavení na základních školách ve vazbě na 
rozvoj klíčových odborných kompetencí včetně posilování vnitřní konektivity škol 

▪ stavební úpravy vnitřního i venkovního zázemí zaměřené na zlepšení prostředí a 
zkvalitnění služeb na školách, posílení komunitní role základních škol 

- integrované řešení – viz prezentace  

- kritéria hodnocení – viz prezentace 

- postup vrácení projektového záměru k dopracování – viz prezentace  

- prezentace projektových záměrů předložených do 8. výzvy: 
o celkem předloženy projekty za 244 677 878,07 Kč (dotace EU) 
o alokace výzvy/Strategie na opatření 5.2.1: 244 677 877,77 Kč (dotace EU) 
o Kudynová: Upozornění, že předložené projekty souhrnně převyšují alokaci výzvy o 30 

haléřů. Pokud budou v pracovní skupině a následně v ŘV A schváleny všechny projekty 
v plné výši, dostane poslední projekt, který bude žádat o Vyjádření ŘV A o souladu se 
Strategií, o 30 haléřů nižší dotaci, aby celková výše dotace požadovaná všemi projekty 
odpovídala alokaci výzvy/opatření Strategie. 
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o Výstavba odborných učeben fyziky a chemie – E. Kropáček  

▪ žadatelem Bohemia – Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní 
škola s.r.o. 

▪ cílem projektu je přístavba patra, kde budou umístěny učebna fyziky (kapacita 
16 žáků) a učebna chemie (kapacita 16 žáků) včetně kabinetů; řešení 
bezbariérovosti prostřednictvím výtahu, bezbariérové WC   

▪ harmonogram realizace: 1/2022–8/2025 

▪ celkové náklady: 16 mil. Kč 

▪ dotace EU: 12,75 mil. Kč  

▪ podrobnosti viz prezentace žadatele 
Usnesení PS3 8/4: 

Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů 
do programových rámců (Základní školy) projednala předložený projektový záměr „Výstavba 
odborných učeben fyziky a chemie“ a posoudila jeho soulad se Strategií.  

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla 
k následujícímu závěru:  

Projektový záměr „Výstavba odborných učeben fyziky a chemie“ je 
v souladu se Strategií. 

Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru 
předloženého manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého 
Kontrolního listu a jeho zařazení do programového rámce IROP.  

SCHVÁLENO KONSENZEM 
 

o Multifunkční učebna pro I. stupeň ZŠ – L. Paclíková 

▪ žadatelem město Lázně Bohdaneč   

▪ cílem projektu je přestavba stávající provizorní učebny v prostorách bývalé 
tělocvičny na novou multifunkční učebnu informatiky, digitálních technologií 
a přírodních věd (kapacita 24 žáků); součástí projektu je vybudování výtahu  

▪ harmonogram realizace: 1/2021–12/2024 

▪ celkové náklady: 11 mil. Kč 

▪ dotace EU: 8,5 mil. Kč  

▪ podrobnosti viz prezentace žadatele 
Usnesení PS3 8/5: 

Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů 
do programových rámců (Základní školy) projednala předložený projektový záměr „Multifunkční 
učebna pro I. stupeň ZŠ“ a posoudila jeho soulad se Strategií.  

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla 
k následujícímu závěru:  

Projektový záměr „Multifunkční učebna pro I. stupeň ZŠ“ je v souladu se 
Strategií. 

Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru 
předloženého manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého 
Kontrolního listu a jeho zařazení do programového rámce IROP.  

SCHVÁLENO KONSENZEM 
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o Multifunkční učebna pro II. stupeň ZŠ – L. Paclíková 

▪ žadatelem město Lázně Bohdaneč   

▪ cílem projektu je přestavba bývalé tělocvičny na novou multifunkční učebnu 
informatiky, digitálních technologií, přírodních věd a mediální výuky (kapacita 
30 žáků)  

▪ harmonogram realizace: 1/2021–12/2024 

▪ celkové náklady: 10 mil. Kč 

▪ dotace EU: 8,5 mil. Kč  

▪ podrobnosti viz prezentace žadatele 
Usnesení PS3 8/6: 

Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů 
do programových rámců (Základní školy) projednala předložený projektový záměr „Multifunkční 
učebna pro II. stupeň ZŠ“ a posoudila jeho soulad se Strategií.  

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla 
k následujícímu závěru:  

Projektový záměr „Multifunkční učebna pro II. stupeň ZŠ“ je v souladu se 
Strategií. 

Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru 
předloženého manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého 
Kontrolního listu a jeho zařazení do programového rámce IROP.  

SCHVÁLENO KONSENZEM 
 

o Vybudování odborných učeben a rekonstrukce vnitřních prostor v ZŠ Husova, 
Chrudim (1. etapa) – J. Stehlíková  

▪ žadatelem město Chrudim    

▪ cílem projektu je vybudování tří odborných učeben v podkroví základní školy: 
cvičná kuchyňka (kapacita 24 žáků), učebna fyziky a přírodních věd (kapacita 
30 žáků); učebna informatiky (kapacita 30 žáků) včetně kabinetů; bezbariérové 
WC 

▪ projekt je součástí komplexní rekonstrukce budovy této základní školy    

▪ harmonogram realizace: 10/2021–10/2025 

▪ celkové náklady: 67,2 mil. Kč 

▪ dotace EU: 21,6 mil. Kč  

▪ dotaz Kudynová: Má město Chrudim vyřešené náhradní prostory, kam 
přesune žáky školy po dobu její rekonstrukce? – Stehlíková: Přesun celé školy 
nebude možný, protože město nedisponuje takovými prostory. Tato otázka je 
v procesu řešení.   

▪ podrobnosti viz prezentace žadatele 
Usnesení PS3 8/7: 

Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů 
do programových rámců (Základní školy) projednala předložený projektový záměr „Vybudování 
odborných učeben a rekonstrukce vnitřních prostor v ZŠ Husova, Chrudim (1. etapa)“ a posoudila 
jeho soulad se Strategií.  

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla 
k následujícímu závěru:  

Projektový záměr „Vybudování odborných učeben a rekonstrukce vnitřních 
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prostor v ZŠ Husova, Chrudim (1. etapa)“ je v souladu se Strategií. 
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru 

předloženého manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého 
Kontrolního listu a jeho zařazení do programového rámce IROP.  

SCHVÁLENO KONSENZEM 
 

o Zřízení dílen a odborných učeben pro církevní základní školu, Hradec Králové 
– J. Vojáček  

▪ žadatelem Biskupství královéhradecké  

▪ cílem projektu je vybudování šesti učeben, dílen a laboratoře (učebna biologie 
s laboratoří, učebny chemie, fyziky a učebny PC, řemeslné dílny pro práci s 
dřevem a kovem a roboticko-technické dílny), kabinetů a nezbytných prostor 
pro uskladnění výukových pomůcek; šatny pro převlékání do dílen a 
laboratoří, WC, bezbariérové WC, bezbariérový výtah a bezbariérový přístup, 
konektivita 

▪ harmonogram realizace: 1/2023–7/2025 

▪ celkové náklady: 55 mil. Kč 

▪ dotace EU: 21,25 mil. Kč  

▪ podrobnosti viz prezentace žadatele 
Usnesení PS3 8/8: 

Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů 
do programových rámců (Základní školy) projednala předložený projektový záměr „Zřízení dílen a 
odborných učeben pro církevní základní školu, Hradec Králové“ a posoudila jeho soulad se Strategií.  

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla 
k následujícímu závěru:  

Projektový záměr „Zřízení dílen a odborných učeben pro církevní základní 
školu, Hradec Králové“ je v souladu se Strategií. 

Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru 
předloženého manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého 
Kontrolního listu a jeho zařazení do programového rámce IROP.  

SCHVÁLENO KONSENZEM 
 

o OPATOVICE NAD LABEM – DOSTAVBA A UZAVŘENÍ ŠKOLNÍHO 
KOMPLEXU PAVILONEM C2 – P. Kohout  

▪ žadatelem obec Opatovice nad Labem 

▪ cílem projektu je novostavba pavilonu C2, kde vznikne celkem 6 odborných 
učeben (elektrikářská dílna, truhlářská dílna, zámečnická dílna, učebna 
výtvarné východy, učebna výpočetní techniky, učebna keramiky) včetně 
kabinetů, skladových prostor pro výukový materiál a hygienického zázemí  

▪ harmonogram realizace: 6/2023–6/2025 

▪ celkové náklady: 78,9 mil. Kč 

▪ dotace EU: 56,6 mil. Kč  

▪ dotaz Kudynová: Bude realizace projektu probíhat za plného provozu školy? – 
Kohout: Ano, s tímto se při přípravě projektu počítalo. 

▪ podrobnosti viz prezentace žadatele 
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Usnesení PS3 8/9: 
Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů 

do programových rámců (Základní školy) projednala předložený projektový záměr „OPATOVICE 
NAD LABEM – DOSTAVBA A UZAVŘENÍ ŠKOLNÍHO KOMPLEXU 
PAVILONEM C2“ a posoudila jeho soulad se Strategií.  

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla 
k následujícímu závěru:  

Projektový záměr „OPATOVICE NAD LABEM – DOSTAVBA A 
UZAVŘENÍ ŠKOLNÍHO KOMPLEXU PAVILONEM C2“ je v souladu se 
Strategií. 

Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru 
předloženého manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého 
Kontrolního listu a jeho zařazení do programového rámce IROP.  

SCHVÁLENO KONSENZEM 
 

o Přírodní učebny Základní školy Opatovice nad Labem, okres Pardubice – P. 
Kohout 

▪ žadatelem obec Opatovice nad Labem 

▪ cílem projektu je výstavba tří přírodních učeben s kapacitou 30 žáků v areálu 
školy pro výuku přírodních věd (přírodopis, biologie, zeměpis, fyzika, chemie) 
a polytechnického vzdělávání (výtvarná výchova) 

▪ harmonogram realizace: 5/2023–12/2023 

▪ celkové náklady: 7,2 mil. Kč 

▪ dotace EU: 5,2 mil. Kč  

▪ podrobnosti viz prezentace žadatele 
Usnesení PS3 8/10: 

Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů 
do programových rámců (Základní školy) projednala předložený projektový záměr „Přírodní učebny 
Základní školy Opatovice nad Labem, okres Pardubice“ a posoudila jeho soulad se Strategií.  

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla 
k následujícímu závěru:  

Projektový záměr „Přírodní učebny Základní školy Opatovice nad Labem, 
okres Pardubice“ je v souladu se Strategií. 

Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru 
předloženého manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého 
Kontrolního listu a jeho zařazení do programového rámce IROP.  

SCHVÁLENO KONSENZEM 
 

o ZŠ Prodloužená – rekonstrukce odborných učeben – M. Kudynová (dle 
prezentace N. Jirákové, která se nemohla jednání ze zdravotních důvodů zúčastnit) 

▪ žadatelem statutární město Pardubice  

▪ cílem projektu je rekonstrukce a vybavení učeben výpočetní techniky (kapacita 
24 žáků) a dílen (kapacita 20 žáků) 

▪ harmonogram realizace: 9/2021–1/2024 

▪ celkové náklady: 20 mil. Kč 

▪ dotace EU: 15,4 mil. Kč  
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▪ podrobnosti viz prezentace žadatele 
Usnesení PS3 8/11: 

Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů 
do programových rámců (Základní školy) projednala předložený projektový záměr „ZŠ Prodloužená 
– rekonstrukce odborných učeben“ a posoudila jeho soulad se Strategií.  

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla 
k následujícímu závěru:  

Projektový záměr „ZŠ Prodloužená – rekonstrukce odborných učeben“ je 
v souladu se Strategií. 

Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru 
předloženého manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého 
Kontrolního listu a jeho zařazení do programového rámce IROP.  

SCHVÁLENO KONSENZEM 
 

o Přístavba a modernizace odborných učeben ZŠ Malšova Lhota – H. Luxová 

▪ žadatelem statutární město Hradec Králové 

▪ cílem projektu je rozšíření školy o 3 odborné učebny: učebna digitálních 
technologií (kapacita 24 žáků), učebna přírodních věd (kapacita 24 žáků), 
učebna pro polytechnické vzdělávání (kapacita 24 žáků); zázemí pro 
pracovníky školy, konektivita, výtah, bezbariérové WC  

▪ harmonogram realizace: 1/2022–6/2026 

▪ celkové náklady: 80 mil. Kč 

▪ dotace EU: 63,75 mil. Kč  

▪ podrobnosti viz prezentace žadatele 
Usnesení PS3 8/12: 

Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů 
do programových rámců (Základní školy) projednala předložený projektový záměr „Přístavba a 
modernizace odborných učeben ZŠ Malšova Lhota“ a posoudila jeho soulad se Strategií.  

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla 
k následujícímu závěru:  

Projektový záměr „Přístavba a modernizace odborných učeben ZŠ Malšova 
Lhota“ je v souladu se Strategií. 

Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru 
předloženého manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého 
Kontrolního listu a jeho zařazení do programového rámce IROP.  

SCHVÁLENO KONSENZEM 
  

o ZŠ Habrmanova – odborné učebny a bezbariérovost – H. Luxová 

▪ žadatelem statutární město Hradec Králové 

▪ cílem projektu je ve dvou podlažích rekonstrukce učebny přírodopisu 
(kapacita 20 žáků) a učebny přírodovědných předmětů (kapacita 20 žáků) a 
výstavba 6 nových učeben: učebna pro informatiku s mobilním zařízením 
(kapacita 19 žáků), učebna pro informatiku s mobilním zařízením (kapacita 9 
žáků), učebna pro informatiku s mobilním zařízením (kapacita 21 žáků), 
učebna pro informatiku s mobilním zařízením (kapacita 17 žáků), učebna 
přírodovědných předmětů a robotiky (kapacita 17 žáků), učebna polytechnické 
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výchovy pro 1. stupeň (kapacita 17 žáků); konektivita, zajištění bezbariérovosti 
(výtah) 

▪ harmonogram realizace: 1/2021–12/2026 

▪ celkové náklady: 62 mil. Kč 

▪ dotace EU: 20,4 mil. Kč  

▪ podrobnosti viz prezentace žadatele 
Usnesení PS3 8/13: 

Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů 
do programových rámců (Základní školy) projednala předložený projektový záměr „ZŠ Habrmanova 
– odborné učebny a bezbariérovost“ a posoudila jeho soulad se Strategií.  

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla 
k následujícímu závěru:  

Projektový záměr „ZŠ Habrmanova – odborné učebny a bezbariérovost“ je 
v souladu se Strategií. 

Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru 
předloženého manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého 
Kontrolního listu a jeho zařazení do programového rámce IROP.  

SCHVÁLENO KONSENZEM 
 

o Modernizace učeben pro polytechnické vzdělávání a výuku informatiky – I. 
Mandys  

▪ žadatelem město Slatiňany 

▪ cílem projektu je modernizace odborných učeben – 3x ICT učebny, 1x 
žákovské dílny a 1x cvičné kuchyňky s šicí dílnou; vybudování bezbariérového 
vstupu do budovy 

▪ harmonogram realizace: 10/2022–12/2024 

▪ celkové náklady: 6,2 mil. Kč 

▪ dotace EU: 5,3 mil. Kč  

▪ podrobnosti viz prezentace žadatele 
Usnesení PS3 8/14: 

Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů 
do programových rámců (Základní školy) projednala předložený projektový záměr „Modernizace 
učeben pro polytechnické vzdělávání a výuku informatiky“ a posoudila jeho soulad se Strategií.  

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla 
k následujícímu závěru:  

Projektový záměr „Modernizace učeben pro polytechnické vzdělávání a 
výuku informatiky“ je v souladu se Strategií. 

Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru 
předloženého manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého 
Kontrolního listu a jeho zařazení do programového rámce IROP.  

SCHVÁLENO KONSENZEM 
 

o Venkovní učebna Archimedes – L. Morávková  

▪ žadatelem město Dašice 

▪ cílem projektu je vybudování sezónní venkovní učebny pro výuku přírodních 
věd a polytechnické vzdělávání s kapacitou 36 žáků, jejíž součástí bude 
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kabinet, sklad 

▪ harmonogram realizace: 9/2022–9/2024 

▪ celkové náklady: 6 mil. Kč 

▪ dotace EU: 5,1 mil. Kč  

▪ podrobnosti viz prezentace žadatele 
Usnesení PS3 8/15: 

Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů 
do programových rámců (Základní školy) projednala předložený projektový záměr „Venkovní učebna 
Archimedes“ a posoudila jeho soulad se Strategií.  

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla 
k následujícímu závěru:  

Projektový záměr „Venkovní učebna Archimedes“ je v souladu se Strategií. 
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru 

předloženého manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého 
Kontrolního listu a jeho zařazení do programového rámce IROP.  

SCHVÁLENO KONSENZEM 

- podrobnosti viz prezentace  
 
6) 9. výzva k předkládání projektových záměrů do programových rámců – Zájmové a neformální 

vzdělávání a celoživotní učení  

- parametry výzvy – viz prezentace  

- vazba na Strategii:  
o Strategický cíl 5: Zajistit dostupné a kvalitní počáteční vzdělávání včetně předškolního, neformálního a 

zájmového na celém území aglomerace 
o Specifický cíl 5.3: Zájmové a neformální vzdělávání  
o Opatření 5.3.1: Vzdělávací infrastruktura 

▪ investiční aktivity zaměřené na modernizaci a vybavení odborných prostor ve 
vazbě na přírodní, humanitní a umělecké oblasti, polytechnické vzdělávání, cizí 
jazyky, práci s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální 
vzdělávání 

- integrované řešení – viz prezentace  

- kritéria hodnocení – viz prezentace 

- postup vrácení projektového záměru k dopracování – viz prezentace  

- prezentace projektového záměru předloženého do 9. výzvy: 
o celkem předložen jeden projektový záměr za 68 439 400,11 Kč (dotace EU) 
o alokace výzvy/Strategie na opatření 5.3.1: 68 439 400,11 Kč (dotace EU) 
o CPD II – Sféra (Centrální polytechnické dílny, II. etapa) – K. Rašková  

▪ žadatelem statutární město Pardubice  

▪ cílem projektu je vybavení objektu CPD – Sféra, jehož stavební část je 
financována z ITI 2014–2020 pomůckami  

▪ harmonogram realizace: 1/2023–8/2023 

▪ celkové náklady: 86 mil. Kč 

▪ dotace EU: 68,4 mil. Kč  

▪ dotaz Součková: Kdo bude provozovatelem CPD? – Rašková: CPD bude 
provozovat spolek, který byl pro tyto účely založen. GAMPA, která sídlí v přízemí 
stejného objektu, je městskou příspěvkovou organizací. – Součková: Financování 
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fungování tohoto spolku je financováno z rozpočtu města? – Rašková: Spolek byl 
založen statutárním městem Pardubice, Nadací pro rozvoj města Pardubic a 
Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje. Vzhledem k nízké výši 
členského příspěvku a faktu, že se jedná o vzdělávací zařízení, nebude ekonomicky 
soběstačné a bude nezbytné dotování jeho fungování z rozpočtu města.  

▪ Němeček: Dotaz na vzdělávací programy, které budou v CPD nabízeny – kdo je 
jejich zpracovatelem, komu budou určeny a jakým způsobem budou nabízeny 
zájemcům také v hradecké části aglomerace. Královéhradecký kraj bude v rámci 
IKAP II otevírat podobné zařízení. Rašková: Město má zpracováno 144 
vzdělávacích programů, které připravila Univerzita Hradec Králové ve spolupráci 
s projektovým týmem CPD. Pro každou učebnu je určeno několik programů, 
které zatím nejsou veřejné. Marketingový tým připravuje způsob nabídky využití. 

▪ podrobnosti viz prezentace žadatele 
Usnesení PS3 8/16: 
Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 9. výzvy k předkládání projektových záměrů do 

programových rámců (Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení) projednala předložený 
projektový záměr „CPD II – Sféra (Centrální polytechnické dílny, II. etapa)“ a posoudila jeho soulad se 
Strategií.  

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla 
k následujícímu závěru:  

Projektový záměr „CPD II – Sféra (Centrální polytechnické dílny, II. etapa)“ je 
v souladu se Strategií. 

Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého 
manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho 
zařazení do programového rámce IROP.  
SCHVÁLENO KONSENZEM 
 

- Kudynová: Upozornění na celkový kontext revitalizace areálu Automatických mlýnů a 
souvislost s projektem CPD II. – dotaz Stehlíková: Jaké další aktivity budou realizovány v 
areálu Automatických mlýnů? Kudynová: Nadace Mlýny rekonstruuje Silo – expozice, 
společenský sál; město Pardubice – CPD a GAMPA; Pardubický kraj připravuje galerii v hlavní 
budově mlýna. Vzniklé náměstí, tzv. Mlýnský dvůr, je ve vlastnictví Nadace automatické mlýny 
manželů Smetanových, které rekonstrukci završí a vznikne prostor (včetně infrastruktury) pro 
konání kulturních akcí. 

 

- příspěvek projektů k plnění Strategie – viz prezentace  
o dotaz Kašparová: U indikátoru 323 000, který se týká energetických úspor, je uvedena 

0, ale nositel ITI se zavázal k jeho plnění. – Kudynová: Indikátor se týká energetických 
úspor, ovšem v době, kdy nositel ITI jednal s IROP o výši hodnot monitorovacích 
indikátorů, které musí za rezervované prostředky splnit, nebylo známé jeho výkladové 
stanovisko. Nyní jej máme a víme, že žádný z předložených projektových záměrů 
nemusí dokládat PENB a tím pádem tento indikátor neplní. Jedná se o výsledkový 
indikátor, jeho neplnění by nemělo být ze strany IROP problém. 

- podrobnosti viz prezentace  
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7) Diskuze  

- dotaz Součková: Řeší všechny projekty ve vzdělávání konektivitu? – Kudynová: Neřeší. 
Standard konektivity je pro toto programové období v gesci MŠMT, je veřejně dostupný. Řada 
žadatelů navíc po zkušenostech z předchozího programového období a kvůli přísnosti 
požadavků tuto aktivitu ve svých projektech realizovat nechtěla.  

 
8) Závěr jednání 

 

Příští jednání: bude upřesněno  

Zapsali: Filip Hoffman, Michaela Kudynová 


