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Zápis ze setkání Tematické pracovní skupiny Vzdělávání  ze 

dne 24.6.2022 

 

Účastníci (žadatelé a/či členové TPS): Pavel Branda, Mgr. Iveta Habadová, MBA, Mgr. Pavel Coufal, 

Bc. Hana Čepičková, Mgr. Jakub Dvořák, Ondřej Votruba, Ing. Slavěna Znamenáčková Hájková, Pavlína 

Verešová, Alena Cincibusová, Karel Očenáš, Josef Kucin, Aleš Trpišovský, Pavel Farský, Ph.D., Ing. 

Michaela Maturová, Pavel Podlipný 

Hosté: Ing. Pavlína Tvrdíková, Mgr. Barbara Steinzová 

 

1. Úvodní slovo manažerky ITI 
 

Mgr. Steinzová zahájila setkání Tematické pracovní skupiny, představila průběh daného jednání a 

vyzvala předkladatele ke stručnému představení projektových záměrů. Současně upozornila na to, že 

v polovině července budou schválena specifická pravidla IROP, z čehož bude možné finálně vyčíslit 

způsobilé výdaje. Dále v této otázce doporučila konzultaci s CRR.  

První individuální výzvy se uskuteční hned po schválení pravidel (přelom července a srpna), s ohledem 

na převis projektových záměrů v ITI bude muset jít určitá část projektů touto cestou. V průběhu léta 

proběhne diskuze o tom, které projekty budou podpořeny z mechanismu ITI, a které prostřednictvím 

individuální výzvy. Je zde i otevřená možnost, že by spolufinancování z IROP mohlo být sníženo na 70 

%, což by umožnilo podpořit více projektů (týká se to celé oblasti vzdělávání).  

Alokace je rozdělena do jednotlivých oblastí/aktivit, mezi kterými prostředky nelze v tuto chvíli 

přesouvat (možná v polovině období), a proto je vhodné nastavit mix projektů a aktivit tak, aby se 

peníze nevracely, tedy je potřeba, aby projekty byly ve vysokém stádiu připravenosti.  

 

2. Představení projektových záměrů 
 

Digitalizace 

 

a) Žadatel: Statutární město Jablonec nad Nisou 

Ing. Habadová představila projekty, které město v rámci výzvy předložilo.  

Projekt: portál občana 

Předmětem projektu je pořízení a implementace interaktivní komunikační platformy pro občany, 

podnikatele a další osoby. 

Předpokládané náklady: 2 520 000 Kč (odhadovaná výše dotace: 2 142 000 Kč) 

Harmonogram: 31.12.2023 předpokládané ukončení realizace 
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Projekt: Zvýšení kybernetické bezpečnosti procesů na magistrátu v Jablonci nad Nisou 

Předmětem projektu je zvýšit zabezpečení sítě statutárního města včetně monitoringu, podrobného 

logování a dvoufaktorové autentizace pro vzdálené přístupy z veřejného internetu 

Předpokládané náklady: 1 200 000 Kč (odhadovaná výše dotace: 1 020 000 Kč) 

Harmonogram: 2023 předpokládané ukončení realizace 

 

Ing. Habadová: Oba projekty jsou v rámci jiné aktivity, náklady budou přehodnoceny s ohledem na 

způsobilost výdajů.  

Mgr. Steinzová: V létě budou známy výzvy, tedy konkrétní podmínky.  

 

b) Žadatel: Statutární město Liberec 

Mgr. Steinzová představila projektové záměry předložené v rámci výzvy za město Liberec. Jeden 

z projektů je příliš velký a bude podán individuálně, jinak jsou všechny projekty v rámci ITI využitelné.  

Projekt: Kybernetická bezpečnost 

Předmětem projektu je bezpečnost IS SML – EDR, což slouží k ochraně koncových stanic před škodlivým 

kódem a průnikem útočníka.  

Předpokládané náklady: 13 mil. Kč 

Harmonogram: realizace po etapách 2022 – 2024 

 

Liberecká IS, a.s.: 

Projekt: Zvýšení bezpečnosti informačních technologií provozovaných Libereckou IS pro potřeby SML 

a organizací městské skupiny 

Předmětem projektu je zvýšení kybernetické bezpečnosti při provozování digitálních informačních 

systémů LIS pro potřeby SML a organizací městské skupiny 

Předpokládané náklady: 27 mil. Kč 

Harmonogram: realizace rozložená do 3 let 

 

Neformální vzdělávání 

 

a) Žadatel: Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání 

P. Branda představil projektový záměr, současně upozornil na to, že odhadované náklady již zohledňují 

zvýšení nákladů kvůli rostoucí inflaci. 

Projekt: Centrum neformálního vzdělávání Rádlo – odborné prostory 
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Předmětem projektu je vybudování odborných prostor Centra neformálního vzdělávání, které funguje 

již 6 let pod názvem Liberecká Sudbury škola, v 1. patře mají být vybudovány stávající budovy, vznikne 

rovněž nová samostatná budova na zahradě centra. 

Předpokládané náklady: 8 500 000 Kč (odhadovaná výše dotace: 7 225 000 Kč) 

Harmonogram: 12/2023 předpokládané ukončení fyzické realizace 

 

b) Žadatel: IQLANDIA, o.p.s. 

O. Votruba představil projekt: 

Projekt: Modernizace výukových prostor science centra iQLANDIA 

Předmětem projektu je rekonstrukce, modernizace a vybavení odborných výukových prostor science 

centra určených pro neformální vzdělávání, zejména jako doplněk pro školská zařízení. 

Předpokládané náklady: 15 mil. Kč 

Harmonogram: realizace 4/2024 – 10/2025 

 

Mgr. Steinzová opět žadatele odkázala na seznámení se specifickými pravidly IROP a konzultaci s CRR. 

 

c) Žadatel: Město Chrastava 

J. Dvořák představil projektový záměr: 

Projekt: Modernizace Centra volnočasových aktivit 

Předmětem projektu je vybudování nových učeben v podkroví a úprava stávajících učeben navázaných 

na podporovanou oblast, realizace bezbariérových opatření – výtah. 

Předpokládané náklady: 30 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 27 mil. Kč) 

Harmonogram: fyzická realizace 7/2024 – 10/2024 

 

d) Žadatel: Město Hrádek nad Nisou 

P. Farský představil projektový záměr: 

Projekt: DDM Drak – rekonstrukce a přístavba objektu 

Předmětem projektu je celková rekonstrukce stávající budovy, součástí je také realizace přístavby, kde 

vzniknou odborné učebny pro polytechnické vzdělávání a práce s digitálními technologiemi atd. 

Předpokládané náklady: 100 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 90 mil. Kč) 

Harmonogram: realizace 1/2023 – 12/2024 
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ZŠ a MŠ 

 

a) Žadatel: Město Hrádek nad Nisou 

 

P. Farský představil projektové záměry: 

Projekt: Stavební úpravy ZŠ Loučná 

Předmětem projektu je rekonstrukce vnitřních prostor školy – odborných učeben i ostatních učeben a 

prostorů ZŠ. 

Předpokládané náklady: 50 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 45 mil. Kč) 

Harmonogram: realizace 1/2023 – 12/2024 

 

Projekt: Stavební úpravy a vestavba půdních kabinetů – Základní škola Lidická 

Předmětem projektu je realizace a vybudování nových prostor ve stávajících půdních prostorách ZŠ 

Lidická. 

Předpokládané náklady: 100 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 90 mil. Kč) 

Harmonogram: realizace 1/2023 – 12/2024 

 

Projekt: Komplexní modernizace ZŠ Donín 

Předmětem projektu je vybudování nových odborných učeben vestavbou do podkroví školy. 

Předpokládané náklady: 100 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 90 mil. Kč) 

Harmonogram: realizace 1/2023 – 12/2024 

 

Projekt: Rekonstrukce školy a vestavba nových odborných učeben ZŠ a ZUŠ T.G.M. 

Předmětem projektu je vybudování nových prostor pro odborné učebny, knihovnu, dílnu, 

společenskou a klidovou místnost a odborné kabinety, které vzniknou přestavbou podkrovních prostor 

školy, včetně zajištění konektivity v této části a sociální zázemí. 

Předpokládané náklady: 70 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 63 mil. Kč) 

Harmonogram: realizace 1/2023 – 12/2024 

 

Projekt: Mateřská škola Legionářská 

Předmětem projektu je vybudování nové mateřské školy pro děti od 2 do 7 let, jedná se o školku se 

dvěma odděleními po 25 dětech se samostatnou kuchyní a společnou jídelnou.  

Předpokládané náklady: 90 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 81 mil. Kč) 
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Harmonogram: realizace 4/2023 – 12/2024 

 

Projekt: Stavební úpravy MŠ Loučná 

Předmětem projektu jsou drobné dispoziční úpravy a vestavba samostatného vnitřního schodiště pro 

mateřskou školku, hlavním cílem je zvýšit kvalitu podmínek, kde jsou v současné době nedostatky 

identifikovány krajskou hygienickou stanicí. 

Předpokládané náklady: 30 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 27 mil. Kč) 

Harmonogram: realizace 1/2023 – 12/2024 

 

Projekt: MŠ Liberecká 

Předmětem projektu je rozšíření MŠ prostřednictvím využití volných prostor, případně rozšíření 

stávajícího objektu a tím zvýšení nedostatečné kapacity. 

Předpokládané náklady: 60 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 54 mil. Kč) 

Harmonogram: realizace 1/2023 – 12/2024 

 

P. Farský: nejvyšší prioritu v rámci ITI je ZŠ a MŠ Loučná 

Mgr. Steinzová doporučuje podat projekt MŠ Loučná do individuální výzvy (s ohledem na výjimku 

hygieny, protože v takovém případě se nezohledňuje skóre představující potřebnost s ohledem na 

kapacity v území, tedy pro žadatele to je výhodnější. 

 

b) Žadatel: Statutární město Liberec 

 

Ing. Maturová představila projektové záměry týkající se ZŠ a MŠ: 

 

Projekt: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Vrchlického 

Předmětem projektu je vybudování nových odborných učeben fyziky a chemie, cizích jazyků a výtvarné 

výchovy v půdních prostorách školy včetně sociálního zázemí a kabinetů. 

Předpokládané náklady: 190 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 55 mil. Kč) 

Harmonogram: realizace 2025 - 2026 

 

Projekt: Rekonstrukce a modernizace ZŠ Švermova 

Předmětem projektu je zateplení obálky budov, výměna venkovních i vnitřních výplní otvorů, 

elektroinstalace a otopné soustavy na sociálním zařízení atd.  

Předpokládané náklady: 215 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 50 mil. Kč) 
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Harmonogram: kompletní rekonstrukce v roce 2025 

Projekt: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Školy 

Předmětem projektu je zajištění moderní výuky prostřednictvím vybudování odborných učeben a jejich 

vybavením, zároveň bezpeční a zdraví žáků, bezbariérový přístup do školy a vnitřní bezbariérovost, 

odvlhčení prostor atd. 

Předpokládané náklady: 42 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 18 mil. Kč) 

Harmonogram: fyzická realizace 1.6.2022 – 31.12.2022 

 

Projekt: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Soudu 

Předmětem projektu je vybudování nových prostor pro odborné učebny fyziky a chemie, jazyků a 

výtvarné výchovy, kabinety, sociální zázemí, atd.  

Předpokládané náklady: 120 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 60 mil. Kč) 

Harmonogram: fyzická realizace 1.12.2021 – 31.12.2024 

 

Projekt: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Barvířská 

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti budov a výstavba nových odborných učeben, 

včetně zázemí. 

Předpokládané náklady: 150 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 80 mil. Kč) 

Harmonogram: fyzická realizace 1.1.2025 – 31.12.2028 

 

Projekt: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ a ZUŠ Jabloňová 

Předmětem projektu je vybudování nových prostor pro odborné učebny nad pavilonem D pro výuku 

přírodních věd, IT, dvou učeben cizích jazyků a jednoho skladu. 

Předpokládané náklady: 79 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 50 mil. Kč) 

Harmonogram: fyzická realizace 30.6.2022 – 31.12.2023 

 

Projekt: Navýšení kapacit MŠ Stromovka 

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce dvou budov MŠ s navýšením kapacit o 16 dětí ve věku 

2 – 3 roky, včetně navýšení kapacity kuchyně a nákup nového vybavení, MŠ nesplňuje hygienické 

požadavky.  

Předpokládané náklady: 65 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 55 mil. Kč) 

Harmonogram: realizace 1.1.2023 – 31.12.2024 

 

 



7 
 

 

Ing. Maturová k projektům škol doplnila, že cca 15 – 50 % výdajů by se mělo podat do žádosti, přestože 

bude provedena kompletní rekonstrukce. Bude nutné určit priority, co půjde cestou individuálního 

projektu a co v rámci ITI, s ohledem na převis projektů nebude možné z ITI podpořit vše.  

 

c) Žadatel: Statutární město Jablonec nad Nisou 

Ing. Habadová představila projektové záměry týkající se ZŠ a MŠ:  

 

Projekt: Modernizace ZŠ Pasířská v Jablonci nad Nisou – navazující investice II 

Předmětem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Pasířská v Jablonci 

nad Nisou, v pavilonech F a B budou modernizovány odborná učebna dílen včetně kabinetů, skladu a 

terapeutická místnost. 

Předpokládané náklady: 10 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 8,5 mil. Kč) 

Harmonogram: předpokládaná realizace v roce 2023 

 

Projekt: Modernizace ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou – navazující investice 

Předmětem projektu je modernizace učeben, kabinetů a skladů: sborovny, 3x skladu pro 1. stupeň, 

učebny přírodopisu, atd.  

Předpokládané náklady: 40 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 34 mil. Kč) 

Harmonogram: předpokládaná realizace 2026 – 2027 

 

Projekt: Modernizace ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou – navazující investice 

Předmětem projektu je modernizace školní družiny včetně vybudování nového oddělení, úprava 

vstupní haly, vybudování venkovní auly se zastřešením, rekonstrukce hřišť a sportovních ploch.  

Předpokládané náklady: 50 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 42 mil. Kč) 

Harmonogram: předpokládaná realizace v roce 2025  

 

Projekt: Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Pod Vodárnou 10 

Předmětem projektu je modernizace odborných učeben: fyziky, chemie, přírodopisu, dvou učeben IT 

včetně kabinetů a skladu, modernizace sborovny, zajištění bezbariérovosti části školy a rekonstrukce 

tělocvičny.  

Předpokládané náklady: 30 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 25,5 mil. Kč) 

Harmonogram: předpokládaná realizace v roce 2024 - 2025 
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Projekt: Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou – Kokonín – navazující investice 

Předmětem projektu je vybudování přístavby ZŠ u objektu Rychnovská 216, kde se budou nacházet 

odborné učebny, dále zde bude umístěna školní jídelna a tělocvična včetně nářaďovny.  

Předpokládané náklady: 150 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 127,5 mil. Kč) 

Harmonogram: předpokládaná realizace v roce 2026 – 2027 

 

Projekt: Modernizace ZŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou 

Předmětem projektu je modernizace jazykové učebny a učebny IT, instalace nového výtahu a 

vybudování vnitřní rampy. 

Předpokládané náklady: 20 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 17 mil. Kč) 

Harmonogram: předpokládaná realizace v roce 2024 – 2025 

 

Projekt: Modernizace ZŠ 5. května v Jablonci nad Nisou 

Předmětem projektu je modernizace stávajících prostor školní družiny včetně bezbariérového přístupu 

v objektu Sokolí, modernizace učebny fyziky, jazykové a počítačové učebny včetně kabinetů a skladů, 

atd.  

Předpokládané náklady: 50 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 42,5 mil. Kč) 

Harmonogram: předpokládaná realizace v roce 2023 – 2024 

 

Projekt: Navýšení kapacity MŠ Palackého v Jablonci nad Nisou 

Předmětem projektu je výstavba nového objektu MŠ s kapacitou 144 míst – 4 běžné třídy a 2 speciální, 

součástí projektu jsou i úpravy venkovních prostor a instalace herních prvků. 

Předpokládané náklady: 170 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 144,5 mil. Kč) 

Harmonogram: předpokládaná realizace 2025 - 2027 

 

Ing. Habadová: nejvyšší prioritu má projekt Modernizace ZŠ 5. května v Jablonci nad Nisou a 

Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou – Kokonín – navazující investice. Žadatel počítá s tím, že dotace 

bude nižší, než je uvedeno v projektových záměrech.  

Následně proběhla diskuze o samotné realizaci, jak to bude se stěhováním dětí při samotné 

rekonstrukci. 

Ing. Znamenáčková Hájková: děti se nestěhují, zkrátí se školní rok a většina prací se realizuje o 

prázdninách. Bezpečnost žáků bude zajištěna, protože se jedná o odborné učebny, nikoliv kmenové, 

realizace proto bude rozložena do dvou let.  
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Ing. Maturová upozornila na riziko v oblasti soutěže na firmu, která modernizaci bude realizovat, a to 

s ohledem na inflaci a odhad nákladů.  

Mgr. Steinzová vyzvala všechny žadatele k doplnění kapacit zařízení do projektových záměrů. 

 

d) Žadatel: obec Mníšek 

Bc. Čepičková představila projektový záměr a doplnila, že mají zájem o financování i v případě, že by 

se dotace snížila na 70 % (s realizací čekají na příslib dotace): 

Projekt: Základní škola Mníšek, půdní vestavba II. Etapa – Člověk a příroda, přírodovědné a 

polytechnické učebny 

Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávajícího objektu základní školy, přičemž vlivem dřívějších 

dostaveb budou dotčeny tři různě staré části objektu s odlišeným konstrukčním řešením, v návaznosti 

na navýšení kapacity a užitné plochy školy dojde k vytvoření chráněné únikové cesty na hlavním 

schodišti, která spojuje všechna podlaží.  

Předpokládané náklady: 40 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 34 mil. Kč) 

Harmonogram: ukončení realizace 8/2023 

 

Mgr. Steinzová: na CRR zjistí harmonogram posuzování žádostí v oblasti vzdělávání (vzhledem k tomu, 

že jde o průběžnou výzvu), resp. informaci, kdy by byl známý výsledek v případě, kdy by projekt/y šel/šly 

individuálně.  

 

e) Žadatel: městský obvod Vratislavice nad Nisou 

L. Pohanka představil projektový záměr: 

Projekt: Navýšení kapacity MŠ Sídliště 

Předmětem projektu je vybudování nástavby současné MŠ tak, aby vyhovovala současným 

požadavkům, nástavbou bude rozšířen poslední blok provozní části budovy a dojde k navýšení kapacity 

o 28 dětí.  

Předpokládané náklady: 40 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 34 mil. Kč) 

Harmonogram: předpokládaná realizace 2023 

 

f) Žadatel: město Chrastava 

J. Dvořák představil projektový záměr: 

Projekt: Modernizace objektu ZŠ Chrastava, Revoluční ulice 

Předmětem projektu je vybudování a modernizace odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence 

včetně zajištění konektivity, realizace bezbariérových opatření a úprava prostor pro školní družiny a 

zázemí pro žáky a pedagog pracovníky včetně hyg. zařízení. 
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Předpokládané náklady: 100 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 70 mil. Kč) 

Harmonogram: předpokládaná realizace do konce roku 2024 

 

g) Žadatel: město Hodkovice nad Mohelkou 

Byly předloženy 2 projektové záměry, které na TPS nebyly představeny (p. starostka omluvena). Mgr. 

Steinzová informovala, že budou spíše směřovány k předložení v rámci MAS, protože jde o menší 

projekty. 

 

Projekt: Zvýšení kvality výuky v ZŠ Hodkovice nad Mohelkou – bezbariérovost, vybudování a 

rekonstrukce odborných učeben 

Předpokládané náklady: 15 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 13 mil. Kč) 

Harmonogram: realizace 2023 – 2025 

 

Projekt: Rozšíření zázemí pro školní družinu a školní klub 

Předpokládané náklady: 8 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 7 mil. Kč) 

Harmonogram: realizace 2023 – 2025 

 

 

3. Ukončení jednání 
 

Mgr. Steinzová ukončila jednání pracovní skupiny a informovala, že členové obdrží zápis.  

Současně doplnila, že u základních škol se bude řídící orgán ptát, proč je projekt součástí ITI a není 

předložen individuálně, v rámci ITI by se mělo jednat o komplexní modernizaci, nikoliv pouze o učebny. 

Bude to dále konzultováno individuálně, aby byly projekty vhodně rozloženy do jedntl. mechanismů 

(ITI, individuální projekty, CLLD). 

Dále požádala všechny žadatele, aby doplnili kapacity zařízení, pokud nebylo součástí záměru. 

Pracovní skupina doporučuje všechny předložené záměry k dalšímu hodnocení a projednání na ŘV ITI. 

 

Pozn. – z předběžného harmonogramu zaslaného IROPem vyplývá, že individuální výzva na ZŠ bude 

vyhlášena v září 2022. 

Integrované výzvy budou následovat po individuálních většinou po 1 – 2 měsících, nicméně projekty ITI 

je možné předkládat až po schválení strategie ITI ze strany ministerstev.  

 

Zapsala: Ing. Pavlína Tvrdíková     Ověřila: Mgr. Barbara Steinzová 


