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1 Vize 

 

Kvalitní, efektivní, dostupné a inkluzivní vzdělávání  v městských i venkovských školách realizované 

kvalifikovanými, kreativními a především motivovanými pedagogy, využívajícími moderní metody 

a přístupy k výuce. 

 

Spolupracující síť moderně vybavených školských zařízení předškolního a základního vzdělávání a 

zařízení neformálního a mimoškolního vzdělávání s fungujícím systémem sdílení zkušeností a 

prvků dobré praxe a to nejen na úrovni vedení školy, ale především na úrovni pedagogických 

pracovníků, rodičů žáků a dalších aktérů vzdělávacího procesu. 

 

Orientace na výchovu žáka směrem ke komplexní, tolerantní a produktivní osobnosti, respektující 

základní principy a svobody, schopné sdílet a předávat hodnoty dalším generacím s ohledem na 

trvalé uplatnění na trhu práce. 
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2 Zapojení aktérů 

 

Realizace projektu MAP pro území SO ORP Louny byla zahájena 1. 9. 2016. Na území ORP působí 

celkem 35 ZŠ a MŠ zřizovaných obcemi a městy a  další 3 ZŠ a MŠ zřizované jinými subjekty (2x 

Ústecký kraj, 1x soukromý subjekt). V přípravné fázi byli osloveni všichni zřizovatelé a do realizace 

projektu se zapojilo 91,43 % ZŠ a MŠ zřizovaných obcemi a městy a 100 % ZŠ a MŠ zřizovaných 

jinými subjekty. 

 

O projektové aktivity projevily zájem i další subjekty, jako ZUŠ, DDM, městská knihovna, apod. 

Zástupci těchto subjektů jsou postupně začleňováni do pracovních skupin a účastní se i jednání 

Řídícího výboru. 

 

 

Činnost výkonných orgánů realizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 

ORP Louny 

 

 

1. Řídící výbor 

 

Sestavení Řídícího výboru proběhlo na základě doporučení relevantních partnerů a za 

podmínek stanovených závaznými Postupy zpracování MAP. K členství do řídícího výboru a 

pracovních skupin byli osloveni relevantní aktéři v území prostřednictvím mailové komunikace 

a osobních setkání. 

 

Jednání Řídícího výboru proběhlo doposud 3x. Ustavující jednání mělo informativní charakter, 

členové byli seznámeni se základními informacemi o MAP, s harmonogramem aktivit, s plánem 

nejbližších činností a s rozdělením pracovních skupin. Došlo ke schválení procedurálních 

dokumentů (statut a jednací řád), byl zvolen předseda a manažer Řídícího výboru. Na druhém 

jednání Řídícího výboru byly projednány výstupy dosavadních aktivit, byla schválena 1. verze 

Strategického rámce, vč. seznamu investičních priorit a zásobníku dalších projektových 

záměrů. Na třetím jednání Řídícího výboru pak byla, mj. schválena aktualizace Strategického 

rámce (resp. verze 2.0), vč. seznamu investičních priorit a zásobníku dalších projektových 

záměrů. Součástí třetího jednání bylo i shrnutí společných vzdělávacích aktivit, včetně jejich 

přínosů pro CS, vzdělávací proces a území ORP Louny. 

 

Všichni členové Řídícího výboru jsou průběžně informováni o všech dílčích aktivitách, většina 

z nich je také členem pracovních skupin. 
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2. Pracovní skupiny 

 

V rámci realizace MAP ORP Louny bylo vytvořeno celkem 8 pracovních skupin.  

 

PS zaměření 

1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

2 
Čtenářská gramotnost v základním vzdělávání 
Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

3 
Matematická gramotnost v základním vzdělávání 
Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

4 
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání  
Kariérové poradenství v základních školách 

5 Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

6 
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 
Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

7 Investice do rozvoje kapacit základních škol vč. mateřských škol 

8 Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR 

 

Jejich zaměření přitom odpovídá jednotlivým řešeným opatřením dle vzájemných souvislostí a 

podobnosti. Každá pracovní skupina pak má svého vedoucího, zodpovědného za průběžnou 

komunikaci s realizačním týmem. Složení pracovních skupin přitom odpovídá míře zapojení 

jednotlivých subjektů z příslušných oblastí vzdělávání. 

 

Jednání každé pracovní skupiny se přitom účastní zástupci vedení škol, pedagogů i rodičů žáků. 

Na jednání pracovních skupin byly projednány dosavadní výstupy z dotazníkových šetření a 

stanoven návrh SWOT-3 analýz dílčích opatření, které byla dále připomínkovány jak v rámci 

pracovních skupin, tak v rámci celého území ORP Louny. 

 

Jednání pracovních skupin se s ohledem na celkovou provázanost vzdělávacího procesu 

prolínají. Mimo vlastní příspěvek pro tvorbu MAP (brainstorming, příprava a připomínkování 

SWOT-3 analýz, plánování a připomínkování společnýh vzdělávacích aktivit, formulace 

návrhové části MAP, apod.) vytváří pracovní skupiny i prostředí pro diskuzi aktuálních témat, 

výměnu dobré praxe a nastavení vzájemné spolupráce. Členové pracovních skupin jsou mj. 

také průběžně seznamováni s možnostmi zapojení do regionálních a síťových projetů a 

s aktualitami z oblasti dotačních příležitostí. Dílčích jednání pracovních skupin se pak účastní i 

hosté, angažovaní v jednotlivých tématech. 
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3. Realizační tým 

 

Členové realizačního týmu průběžně pracují na přípravě odborných podkladů (analytická část 

MAP, návrh Strategického rámce, vč. jeho aktualizace, zpracování východisek pro SWOT-3 

analýzy, návrh opatření pro vlastní MAP, plánování a organizace vzdělávacích aktivit), 

komunikují se zástupci zapojených subjektů a se členy pracovních skupin. Primárně se 

realizační tým v uplynulém období zaměřil na sběr investičních záměrů v území s ohledem na 

aktualizaci Strategického rámce a na organizaci společných vzdělávacích aktivit v rámci aktivity 

„budování znalostních aktivit“. Členové realizačního týmu také průběžně informují zástupce 

škol, zřizovatele a další členy partnerství MAP o možnostech zapojení do regionálních a 

síťových projektů a s aktualitami z oblasti dotačních příležitostí. 

 

Realizační tým se schází pravidelně 1-2x měsíčně. Na společných jednáních je konzultován 

harmonogram aktivit v souladu se závaznými Postupy zpracování MAP. Realizační tým na 

svých jednáních konstatuje splnění dílčích úkonů a výstupů, popř. stanovuje nápravná 

opatření. 

 

Realizační tým připravuje i veškeré podklady pro jednání Řídícího výboru a pracovních skupin. 

 

 

 

Další aktivity realizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Louny 

 

Povědomí o projektu MAP je šířeno mailovou korespondencí, telefonickým kontaktem, 

pořádáním společných či individuálních setkání ředitelů a zřizovatelů školských zařízení, v rámci 

setkávání pracovních skupin. 

 

Aktuální informace o průběhu projektu jsou zveřejňovány na webových stránkách realizátora 

projektu: www.mulouny.cz. 

 

Jako přínosný z hlediska komunikace a sdílení dobré praxe s dalšími realizátory, popř. s cílovými 

skupinami se jeví také facebookový profil: Map Louny. 

 

Pro zasílání průběžných námětů slouží aktérům emailová adresa: maplouny@seznam.cz. 

http://www.mulouny.cz/
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3 Priority a cíle v území MAP 

 

Priority a cíle byly stanoveny na základě: 

 provedené metaanalýzy stávajících strategických dokumentů souvisejících s územím SO 

ORP Louny (Strategický plán města Louny, Strategie SCLLD MAS SERVISO, strategické 

plány měst a obcí, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v 

Ústeckém kraji 2016-2020, apod.), 

 agregovaných výstupů dotazníkového šetření MŠMT, 

 jednání pracovních skupin a průběžné komunikace jejich členů se členy RT 

(připomínkování provedených SWOT analýz, návrh Strategického rámce, návrh Seznamu 

investičních priorit, podněty jednotlivých aktérů vzdělávání, apod.), 

 vlastního šetření mezi aktéry vzdělávání v území. 

 

3.1 Přehled priorit a cílů 

PRIORITA CÍL 

1.  Kvalitní, efektivní, 

dostupné a inkluzivní 

předškolní vzdělávání 

1.1 Podpora inkluzivního a společného vzdělávání z hlediska 

odborně-personálních kapacit a specifického vybavení 

1.2 Rozvoj matematické a čtenářské pregramotnosti, výuky cizích 

jazyků a polytechnického vzdělávání v předškolním vzdělávání 

1.3 Podpora kreativity dětí, návyku občanských dovedností 

a kompetencí, výchova k pohybu a zdravému životnímu stylu 

2. Kvalitní, efektivní, 

dostupné a inkluzivní 

základní vzdělávání 

2.1 Rozvoj matematické gramotnosti a digitálních kompetencí dětí 

a žáků 

2.2 Rozvoj čtenářské gramotnosti a kulturního povědomí 

a vyjádření dětí a žáků 

2.3 Rozvoj ostatních kompetencí dětí a žáků (podnikavost 

a iniciativa, polytechnické vzdělávání, přírodní vědy, řemeslné 

a technické obory, cizí jazyky, sociální a občanské kompetence) 

2.4 Podpora inkluzivního a společného vzdělávání, vč. podpory 

dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

2.5 Dostatečné odborné a personální kapacity pedagogických 

a dalších odborných pracovníků 



 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001877 

 

 

8 

3. Vyspělá infrastruktura 

školských zařízení, včetně 

infrastruktury 

neformálního vzdělávání 

3.1 Moderní, kvalitní a fyzicky dostupná (bezbariérová) 

infrastruktura budov s přihlédnutím k potřebám společného 

vzdělávání a inkluze 

3.2 Moderní, fyzicky dostupné (bezbariérové) a kvalitně vybavené 

učebny pro rozvoj klíčových kompetencí a uplatnitelnost na trhu 

práce s přihlédnutím k potřebám společného vzdělávání a inkluze 

3.3 Funkční a bezpečné zázemí (jídelny, tělocvičny, šatny, apod.) a 

okolí školských zařízení (hřiště, zahrady, sportoviště, apod.) 

4. Moderní a populární 

neformální a zájmové 

vzdělávání 

4.1 Rozšíření nabídky zájmového a neformálního vzdělávání 

4.2 Rozvoj pohybové zdatnosti, aktivního a zdravého životního 

stylu 

5. Vzájemná podpora, 

spolupráce a sdílení 

informací mezi aktéry 

vzdělávání 

5.1 Podpora vnitřní spolupráce, tj. spolupráce všech aktérů 

vzdělávání v území MAP ORP Louny 

5.2 Rozvoj vnější spolupráce, tj. spolupráce s aktéry vzdělávání  

v území dalších MAP vč. spolupráce mezinárodní 

5.3 Podpora kvalitního kariérového poradenství 

 

 



 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001877 

 

 

9 

3.2 Popis priorit a cílů 

Priorita 1. Kvalitní, efektivní, dostupné a inkluzivní předškolní vzdělávání 

Cíl 1.1 Podpora inkluzivního a společného vzdělávání z hlediska 

odborně-personálních kapacit a specifického vybavení 

Popis cíle Komplexní rozvoj osobnosti dítěte v předškolním věku může 

zajistit jedině dostatečně kvalifikovaný a zároveň motivovaný 

pedagog. Potřeba odborně-personálních kapacit se liší dle potřeb 

jednotlivých subjektů ve vazbě na disponibilní dosaženou 

kvalifikaci pedagogických a nepedagogických pracovníků. 

Nezbytným prvkem kvalifikace je průběžné celoživotní vzdělávání 

a osobnostní rozvoj směřující zejména k osvojení moderních 

pedagogických metod ve vazbě na inkluzivní opatření. Důležitým 

prvkem je také zajištění bezproblémového přechodu dětí 

z předškolního do základního stupně vzdělávání. 

 

Zajištění podmínek reflektujcích možnosti a potřeby dětí ve fázi 

předškolního vzdělávání vzhledem k jejich věku. Zajištění 

adekvátní míry rozvíjení a podpory výchovy s ohledem na míru 

nadání a zdravotní stav dětí. 

 

Vhodným nástrojem k dosažení cíle je zejména čerpání finančních 

prostředků OP VVV v rámci „šablon“, zaměřených na personální 

podporu MŠ a dále na profesní rozvoj pedagogů, vč. případného 

usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ. 

Vazba na povinná a 

doporučená opatření dle 

Postupů MAP 

 silná vazba: PO 1 

 střední vazba: PO 3 

 slabá vazba: PO 2, VO 1, VO 2, VO 3, VO 4 

Indikátory Počet škol s dostupnou psychologickou a speciálně pedagogickou 

péčí. 

 

Počet škol vybavených speciálními vzdělávacími pomůckami pro 

různé druhy postižení a pro mimořádně nadané děti. 
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Priorita 1. Kvalitní, efektivní, dostupné a inkluzivní předškolní vzdělávání 

Cíl 1.2 Rozvoj matematické a čtenářské pregramotnosti, výuky cizích 

jazyků a polytechnického vzdělávání v předškolním vzdělávání 

Popis cíle Zajištění adekvátních podmínek pro rozvoj matematické a 

čtenářské pregramotnosti, výuku cizích jazyků a polytechnického 

vzdělávání. 

 

Vhodným nástrojem k dosažení cíle je opět zejména čerpání 

finančních prostředků OP VVV v rámci „šablon“, zaměřených na 

personální podporu MŠ a dále na profesní rozvoj pedagogů. 

 

Vhodná je také vzájemná spolupráce mateřských škol, realizace 

společných aktivit a projektů (kooperace), sdílení dobré praxe 

mezi pedagogy i školami. Vybavení škol učebními pomůckami, 

potřebnými k naplnění rozvoje požadovaných kompetencí. 

 

V rámci výuky cizích jazyků je třeba zajistit odpovídající zapojení 

logopedické prevence. 

 

V rámci polytechnické výchovy je třeba u dětí v předškolním věku 

podporovat manuální zručnost. 

Vazba na povinná a 

doporučená opatření dle 

Postupů MAP 

 silná vazba: PO 1, PO 2, DO 2, VO 2 

 slabá vazba: PO 3, VO 1 

Indikátory Počet cílených projektů k rozvoji matematické a čtenářské 

pregramotnosti, výuky cizích jazyků a polytechnické výchovy. 
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Priorita 1. Kvalitní, efektivní, dostupné a inkluzivní předškolní vzdělávání 

Cíl 1.3 Podpora kreativity dětí, návyku občanských dovedností a 

kompetencí, výchova k pohybu a zdravému životnímu stylu 

Popis cíle Zajištění adekvátních podmínek pro podporu kreativity dětí, 

návyku občanských dovedností a kompetencí, výchova k pohybu a 

zdravému životnímu stylu. 

 

Vhodným nástrojem k dosažení cíle je opět zejména čerpání 

finančních prostředků OP VVV v rámci „šablon“, zaměřených na 

personální podporu MŠ a dále na profesní rozvoj pedagogů. 

 

Vhodná je také vzájemná spolupráce mateřských škol, realizace 

společných aktivit a projektů (kooperace), sdílení dobré praxe 

mezi pedagogy i školami. Vybavení škol učebními pomůckami, 

potřebnými k naplnění rozvoje požadovaných kompetencí. 

 

V rámci průřezové podpory  všech  opatření je vhodná realizace 

her a soutěží napříč územím. 

Vazba na povinná a 

doporučená opatření dle 

Postupů MAP 

 silná vazba: DO 1, VO 3 

 střední vazba: VO 4, VO 6 

 slabá vazba: PO 3 

Indikátory Počet cílených projektů k rozvoji kreativity dětí, návyku 

občanských dovedností a kompetencí, výchova k pohybu a 

zdravému životnímu stylu. 

 

Počet uspořádaných meziškolních her a soutěží. 
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Priorita 2. Kvalitní, efektivní, dostupné a inkluzivní základní vzdělávání 

Cíl 2.1 Rozvoj matematické gramotnosti a digitálních kompetencí 

dětí a žáků 

Popis cíle Zajištění adekvátních podmínek pro rozvoj matematické 

gramotnosti a digitálních kompetencí žáků na ZŠ na Území ORP 

Louny. Adekvátními podmínkami se rozumí pořízení příslušného 

vybavení, vybudování odborných učeben.  

 

Z provedených analýz a šetření vyplývá, že vybavení škol v oblasti 

klíčových kompetencí je na různé úrovni. Potřebné jsou zejména 

moderně vybavené učebny pro oblast matematické gramotnosti a 

digitálních kompetencí (resp. IT učebny). 

Vazba na povinná a 

doporučená opatření dle 

Postupů MAP 

 silná vazba: PO 2, VO 1 

 střední vazba: DO 1 

 slabá vazba: DO 3, VO 6, 

Indikátory Počet škol čerpajících z IROP. 

 

Počet realizovaných učeben pro příslušné klíčové kompetence. 
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Priorita 2. Kvalitní, efektivní, dostupné a inkluzivní základní vzdělávání 

Cíl 2.2 Rozvoj čtenářské gramotnosti a kulturního povědomí a 

vyjádření dětí a žáků 

Popis cíle Zajištění adekvátních podmínek pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

a kulturního povědomí žáků na ZŠ na Území ORP Louny. 

Adekvátními podmínkami se rozumí realizace vzdělávacích 

programů, vč. případných popularizačních opatření. 

 

Cíle je možné dosáhnout dalším vzděláváním pedagogů v oblasti 

čtenářské gramotnosti a potenciálu využití kulturního povědomí 

dětí, využití nových poznatků, moderních výukových metod 

zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti ve vzdělávání a 

kulturního vyjádření dětí (kurzy dalšího vzdělávání, studium 

literatury aj.), dále realizací mimo výukových akcí pro žáky na 

podporu čtenářské gramotnosti a kulturního vyjádření a zvýšení 

motivace (např. Projektové dny, realizace autorských čtení), 

realizací čtenářských kroužků, realizací projektů, do kterých budou 

zapojeny knihovny a expozice, např. ve spolupráci s rodiči, literární 

umělecké soutěže apod. Další možností je realizace společných 

projektů různých škol v území.  

Vazba na povinná a 

doporučená opatření dle 

Postupů MAP 

 silná vazba: PO 2, VO 4 

 střední vazba: VO 6 

 slabá vazba: DO 3, VO 3 

Indikátory Počet aktivit/projektů/zavedených výukových metod 

realizovaných ve školách na podporu čtenářské gramotnosti a 

kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků, popř. společných 

aktivit. 

 

Počet společných aktivit škol, knihoven a subjektů neformální a 

mimoškolního vzdělávání (obecních, městských). 

 

Počet aktivit škol se zapojením veřejnosti (rodičů, obyvatel). 

 

Počet pedagogů zapojených do vzdělávání v oblasti čtenářské 

gramotnosti a kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků. 
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Priorita 2. Kvalitní, efektivní, dostupné a inkluzivní základní vzdělávání 

Cíl 2.3 Rozvoj ostatních kompetencí dětí a žáků (podnikavost a 

iniciativa, polytechnické vzdělávání, přírodní  vědy, řemeslné a 

technické obory , cizí jazyky, sociální a občanské kompetence) 

Popis cíle Cílem je do roku 2023 vybudování (popř. vybavení) učeben 

k výuce uvedených klíčových kompetencí v základních školách 

v území SO  ORP Louny. 

 

Z provedených analýz a šetření vyplývá, že vybavení škol v oblasti 

klíčových kompetencí je na různé úrovni. Potřebné jsou zejména 

moderně vybavené učebny pro oblast přírodních věd (přírodopis, 

fyzika, chemie, biologie), dílen (dřevo, kov, apod.) a pro výuku 

cizích jazyků s ohledem na maximální uplatnění na trhu práce. 

 

Dílčím cílem je i výchova osobnosti pro aktivní zapojení člověka 

v demokratické, tolerantní a humanitní společnosti. 

 

Podpora utváření vlastního názoru, umění komunikovat, zvládat 

mezní situace, učení se empatii, rozvoj občanských kompetencí 

(školní samosprávy apod.), besedy s významnými osobnostmi 

apod., školní aktivity (rozhlas, noviny, apod.), žákovské projekty, 

sdílení dobré praxe mezi dalšími školními kolektivy. 

Vazba na povinná a 

doporučená opatření dle 

Postupů MAP 

 silná vazba: DO 1, DO 2, VO 2, VO 3 

 střední vazba: VO 4 

 slabá vazba: DO 3, VO 6 

Indikátory Počet škol čerpajících z IROP. 

 

Počet realizovaných učeben pro příslušné klíčové kompetence. 

 

Počet aktivit/projektů realizovaných ve školách pro rozvoj 

sociálních a občanských kompetencí (popř. v rámci spolupráce 

škol). 

 

Počet žákovských projektů. 
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Priorita 2. Kvalitní, efektivní, dostupné a inkluzivní základní vzdělávání 

Cíl 2.4 Podpora inkluzivního a společného vzdělávání, vč. podpory 

dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

Popis cíle Dostatečná informovanost rodičů a veřejnosti  o problematice 

inkluze a začleňování do společnosti. Zajištění dostatečného 

rozvoje vzdělávání dětí a žáků bez sociálních a psychologických 

bariér. 

 

Zajištění dostatečného počtu kvalitně vzdělaných odborných 

pracovníků ve školách a školských zařízeních, zajišťujících prevenci 

sociálně patologických jevů a asistenci při výuce. 

Vazba na povinná a 

doporučená opatření dle 

Postupů MAP 

 silná vazba: PO 3 

 střední vazba: VO 6 

Indikátory Počet zrealizovaných osvětových akcí s tématikou inkluze a 

začleňování do společnosti. 

 

Počet odborných pracovníků na školách. 
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Priorita 2. Kvalitní, efektivní, dostupné a inkluzivní základní vzdělávání 

Cíl 2.5 Dostatečné odborné a personální kapacity pedagogických a 

dalších odborných pracovníků 

Popis cíle Zajištění kvalifikovaných personálních kapacit, potřebných pro 

zajištění kvalitního, efektivního, dostupného a inkluzivního 

vzdělávání. 

 

Zajištění personálních nákladů na prohloubení schopnosti 

předávat moderní trendy výuky klíčových kompetencí při 

zohlednění aktuálních požadavků trhu práce. 

 

Vhodným nástrojem k dosažení cíle je zejména čerpání finančních 

prostředků OP VVV v rámci „šablon“, zaměřených na personální 

podporu ZŠ a dále na profesní rozvoj pedagogů. 

Vazba na povinná a 

doporučená opatření dle 

Postupů MAP 

 silná vazba: PO 2, DO 1, DO 2, VO 1, VO 2, VO 3, VO 4 

 střední vazba: PO 3, DO 3 

 slabá vazba: VO 6 

Indikátory Počet proškolených pedagogů v rámci DVPP. 

 

Sdílení personálních kapacit (resp. počet zapojených škol do 

sdílení). 

 

Počet vzdělávacích akcí (kurzů, workshopů, seminářů) na aktuální 

témata nebo moderní vyučovací metody. 
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Priorita 3. Vyspělá infrastruktura školských zařízení, včetně 

infrastruktury neformálního vzdělávání 

Cíl 3.1 Moderní, kvalitní a fyzicky dostupná (bezbariérová) 

infrastruktura budov s přihlédnutím k potřebám společného 

vzdělávání a inkluze 

Popis cíle Zlepšení technického stavu budov modernizací, rekonstrukcí, 

nástavbou či novu výstavbou včetně zajištění bezbariérovosti škol 

ve školských zařízeních a zařízeních neformálního vzdělávání 

v území SO ORP Louny.  

 

Zajištění vysokého stupně funkčnosti při nízké provozně-finanční 

náročnosti s nízkou energetickou náročností. V tomto ohledu se 

jeví vhodným nástrojem OPŽP (zateplování, výměna zdroje tepla a 

snižování energetické náročnosti). 

 

Většina škol v současné době není bezbariérová. Bezbariérovost je 

třeba mnohde řešit od vstupu do školy až do nově budovaných 

učeben, ale i na sociální zařízení (WC), do jídelen apod. 

Vazba na povinná a 

doporučená opatření dle 

Postupů MAP 

 silná vazba: PO 3, VO 5 

Indikátory Počet realizovaných opatření zaměřených na zlepšení technického 

stavu budov (modernizace, rekonstrukce, nástavba, výstavba). 

 

Počet realizovaných opatření zaměřených a snížení provozní a 

energetické náročnosti. 

 

Počet realizovaných opatření zaměřených na zajištění úplné 

bezbariérovosti školy. 
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Priorita 3. Vyspělá infrastruktura školských zařízení, včetně 

infrastruktury neformálního vzdělávání 

Cíl 3.2 Moderní, fyzicky dostupné (bezbariérové) a kvalitně 

vybavené učebny pro rozvoj klíčových kompetencí a 

uplatnitelnost na trhu práce s přihlédnutím k potřebám 

společného vzdělávání a inkluze 

Popis cíle Vybudování a vybavení (pomůcky, nábytek) odborných učeben 

k výuce klíčových kompetencí ve školských zařízeních a zařízeních 

neformálního vzdělávání v území SO ORP Louny. 

 

Z provedených analýz a šetření vyplývá, že vybavení škol v oblasti 

klíčových kompetencí je na různé úrovni. Potřebné jsou zejména 

moderně vybavené učebny pro oblast přírodních věd, učebny IT, 

učebny resp. vybavení pro výuku jazyků, učebny pro rozvoj 

polytechnických a řemeslných dovedností. 

 

Zajištění komplexní bezbariérovosti nově budovaných učeben a 

prostorů. 

Vazba na povinná a 

doporučená opatření dle 

Postupů MAP 

 silná vazba: PO 3, DO 2, VO 1, VO 2, VO 5 

 střední vazba: DO 1 

 slabá vazba: DO 3, VO 3, VO 4  

Indikátory Počet realizovaných opatření zaměřených  na modernizaci, popř. 

budování odborných učeben (rekonstrukce, stavební úpravy, 

pořízení pomůcek a nábytku). 
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Priorita 3. Vyspělá infrastruktura školských zařízení, včetně 

infrastruktury neformálního vzdělávání 

Cíl 3.3 Funkční a bezpečné zázemí (jídelny, tělocvičny, šatny, apod.) 

a okolí školských zařízení (hřiště, zahrady, sportoviště, apod.) 

Popis cíle Zajištění moderního a funkčního zázemí (jídelny, tělocvičny, 

šatny). Zajištění bezpečnosti prostor a areálu. 

 

Zajištění využití okolí školských zařízení vč. zařízení neformálního 

vzdělávání ke vzdělávání a dalším školským aktivitám. Realizace 

zahradních učeben, hřišť a sportovišť. 

Vazba na povinná a 

doporučená opatření dle 

Postupů MAP 

 silná vazba: VO 5 

Indikátory Počet realizovaných opatření na modernizaci, popř. rekonstrukci 

zázemí školských zařízení, vč. pořízení nezbytného vybavení. 

 

Počet relizovaných opatření zaměřených na vybudování a provoz 

bezpečnostího systému. 

 

Počet realizovaných zahradních učeben. 

 

Počet realizovaných hřišť. 

 

Počet realizovaných sportovišť. 
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Priorita 4. Moderní a populární neformální a zájmové vzdělávání 

Cíl 4.1 Rozšíření nabídky zájmového a neformálního vzdělávání 

Popis cíle Zajištění dostatečně široké nabídky zájmového a neformálního 

vzdělávání, vč. dostatečného vybavení, zázemí a disponibilních 

lidských zdrojů. Vysoká míra spolupráce aktérů neformálního 

vzdělávání s aktéry vzdělávání předškolního a základního. 

Vazba na povinná a 

doporučená opatření dle 

Postupů MAP 

 silná vazba: VO 3, VO 4, VO 6 

 střední vazba: DO 1, DO 2 

 slabá vazba: PO 3, DO 3 

Indikátory Počet realizovaných opatření, zaměřených na zajištění vybavení a 

zázemí zájmového a neformálního vzdělávání. 

 

Počet nově nabízených aktivit zájmového a neformálního 

vzdělávání. 
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Priorita 4. Moderní a populární neformální a zájmové vzdělávání 

Cíl 4.2 Rozvoj pohybové zdatnosti, aktivního a zdravého životního 

stylu 

Popis cíle Zlepšení fyzické kondice dětí, žáků a mládeže, vhodné využívání 

volného času, nalezení vhodných sportovních aktivit, vč. těch pro 

děti a mládež z prostředí sociálně či jinak vyloučených lokalit bez 

dostatečného technického a materiálního zázemí pro fyzickou 

aktivitu. 

 

Všeobecná potřeba pohybové aktivity dětí a mládeže nad rámec 

povinné výuky formou zájmových sportovních a tělovýchovných 

aktivit. Zajištění rozšiřování nabídky těchto aktivit a zvyšování 

jejich kvality a úrovně. 

Vazba na povinná a 

doporučená opatření dle 

Postupů MAP 

 silná vazba: PO 3, VO 5 

 střední vazba: VO 3, VO 4 

 slabá vazba: DO 1, VO 6 

Indikátory Počet nabízených aktivit, zaměřených na sport, fyzický a pohybový 

rozvoj žáků, dětí a mládeže. 
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Priorita 5. Vzájemná podpora, spolupráce a sdílení informací mezi aktéry 

vzdělávání 

Cíl 5.1 Podpora vnitřní spolupráce, tj. spolupráce všech aktérů 

vzdělávání v území MAP ORP Louny 

Popis cíle Spolupráce klíčových aktérů ve vzdělávání směřující k vytváření 

prostředí pro komplexní rozvoj vzdělávání v území. Realizace 

pravidelých setkání za účelem sdílení dobré praxe, propagace 

vzdělávacích aktivit a navázání vzájemné spolupráce. 

Vazba na povinná a 

doporučená opatření dle 

Postupů MAP 

 silná vazba: DO 3, VO 6 

 střední vazba: PO 3 

Indikátory Počet zrealizovaných setkání mezi aktéry vzdělávání v rámci SO 

ORP Louny. 

 

Počet zrealizovaných popularizačních akcí, pořádaných aktéry 

vzdělávání v rámci SO ORP Louny. 
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Priorita 5. Vzájemná podpora, spolupráce a sdílení informací mezi aktéry 

vzdělávání 

Cíl 5.2 Rozvoj vnější spolupráce, tj. spolupráce s aktéry vzdělávání  

v území dalších MAP vč. spolupráce mezinárodní 

Popis cíle Ve spolupráci s příslušnými institucemi, nadacemi apod. aktivně 

vyhledávat tuzemské i zahraniční partnerské školy a školská 

zařízení pro vhodnou spolupráci. Společně realizovat výměnné 

pobyty různého zaměření (vzdělávací, kulturní, sportovní atd.), 

soutěže, turnaje, poznávací zájezdy a exkurze. Pro tyto aktivity 

vyhledávat rovněž příslušné dotační finanční zdroje a programy. 

 

V případě existence partnerské spolupráce (tuzemské i 

přeshraniční) mezi obcemi nastartovat, zintenzivnit spolupráci 

mezi školami a školskými zařízeními. Vyhledávat možnosti a 

realizovat zahraniční jazykové pobyty žáků s cílem zvýšení 

jazykové vybavenosti žáků. Všechny výše uvedené aktivity využít 

také ve prospěch pedagogických pracovníků s cílem zkvalitnění 

jejich jazykové úrovně. Hlavním užitkem je rozšiřování obzorů a 

zdokonalení jazykového vybavení dětí a pracovníků školských 

zařízení, aktivní Tuzemské a přeshraniční spolupráce škol 

odpovídajících typů, vzájemné využívání pedagogických a 

profesních poznatků. 

Vazba na povinná a 

doporučená opatření dle 

Postupů MAP 

 silná vazba: VO 2, VO 3, VO 4 

 střední vazba: DO 1, 

 slabá vazba: PO 1, PO 3, DO 2, DO 3,  VO 6 

Indikátory Počet aktivit realizovaných s tuzemskými partnery. 

 

Počet aktivit realizovaných se zahraničními partnery. 

 



 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001877 

 

 

24 

 

Priorita 5. Vzájemná podpora, spolupráce a sdílení informací mezi aktéry 

vzdělávání 

Cíl 5.3 Podpora kvalitního kariérového poradenství 

Popis cíle Vytvoření vhodných podmínek pro přechod žáků ze ZŠ na SŠ a 

následné bezproblémové uplatnění absolventů (SŠ, VOŠ, VŠ) na 

trhu práce. 

 

Zajištění prostoru pro sledování předpokladů ambicí dětí a žáků 

s důrazem na jejich další rozvoj a využití. 

 

Zajištění podmínek pro praktické využití cizího jazyka při 

rozhodování o budoucím zaměření dětí a žáků. 

Vazba na povinná a 

doporučená opatření dle 

Postupů MAP 

 silná vazba: DO 2, DO 3 

 střední vazba: PO 3, DO 1, VO 1, VO 2 

 slabá vazba: VO 3, VO 4 

Indikátory Počet realizovaných opatření (vč. mezinárodnách) zaměřených na 

duální vzdělávání. 

 

Počet výchovných poradců, popř. pedagogických pracovníků, 

zaměřených na kariérové poradenství. 

 

Počet školních, popř. mimoškolních aktivit (vč. mezinárodních) 

zaměřených na popularizaci konkrétního oboru. 
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3.3 Vazby cílů na opatření Postupů MAP 

CÍL 
Opatření dle Postupů MAP 

PO 1 PO 2 PO 3 DO 1 DO 2 DO 3 VO 1 VO 2 VO 3 VO 4 VO 5 VO 6 

1.1 xxx x xx    x x x x   

1.2 xxx xxx x  xxx  x xxx     

1.3   x xxx     xxx xx  xx 

2.1  xxx  xx  x xxx     x 

2.2  xxx    x   x xxx  xx 

2.3    xxx xxx x  xxx xxx xx  x 

2.4   xxx         xx 

2.5  xxx xx xxx xxx xx xxx xxx xxx xxx  x 

3.1   xxx        xxx  

3.2   xxx xx xxx x xxx xxx x x xxx  

3.3           xxx  

4.1   x xx xx x   xxx xxx  xxx 

4.2   xxx x     xx xx xxx x 

5.1   xx   xxx      xxx 

5.2 x  x xx x x  xxx xxx xxx  x 

5.3   xx xx xxx xxx xx xx x x   

 

vysvětlivky: 

PO 1… Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

PO 2… Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

PO 3… Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

DO 1… Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

DO 2…  Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace 

a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO) 

DO 3… Kariérové poradenství v základních školách 

VO 1… Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

VO 2… Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

VO 3… Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

VO 4… Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

VO 5… Investice do rozvoje kapacit základních škol a mateřských škol 

VO 6… Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR 

  

PO… povinné opatření 

DO… doporučené opatření 

VO… průřezové a volitelné opatření 
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4 Přílohy 

 

4.1 Investiční priority Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP 

Louny 

Seznam Projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje 

ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro SO ORP Louny. 

 

4.2 Zásobník ostatních záměrů 
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001877 
 

 

PŘÍLOHA č. 1 – AKTUALIZACE ČERVEN 2017 (20. 6. 2017) 

Investiční priority Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Louny 
SEZNAM PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PRO INVESTIČNÍ INTERVENCE V SC 2.4 IROP 

A PRO INTEGROVANÉ NÁSTROJE ITI, IPRÚ A CLLD ZPRACOVANÝ PRO SO ORP LOUNY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím 

OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). 

Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány 
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Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
 

Název projektu Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v 
Kč 

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu 
(od – do) 
 

Soulad 
s cílem 
MAP 
 

Typ projektu 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbari
érovost 
školy, 
školskéh
o 
zařízení  

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben 
mateřskýc
h nebo 
základních 
škol  

Cizí 
jazyk 

Přírodní 
vědy  

Technické 
a řemeslné 
obory  

Práce 
s digitál. 
technologie
-mi  

Základní škola J. A. 
Komenského Louny, 
Pražská 101, 
příspěvková 
organizace 
IČO: 49123882 
RED IZO: 600082881 
IZO: 049123882 

Šance pro každého 10 000 000,- 2017 - 2019 2.1 
2.3 
2.4 
3.1 
3.2 

      

Základní škola a 
Mateřská škola 
Černčice, okres Louny 
Černčice, Fűgnerova 
424 
IČO: 61357537 
RED IZO: 600083071 

IZO: 061357537 

Modernizace 
učebny PC 

1 000 000,- 2017 - 2019 2.1 
2.3 
3.2 

      

Základní škola a 
Mateřská škola 
Koštice, okres Louny, 
příspěvková 
organizace 

Půdní vestavba - 
jazyková a ICT 
učebna 

2 500 000,- 2017 - 2018 2.1 
2.3 
3.1 
3.2 
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IČO: 70695474 
RED IZO: 60082776 

IZO: 107566311 

Základní škola a 
Mateřská škola Kpt. 
Otakara Jaroše Louny, 
28. října 2173, 
příspěvková 
organizace 
IČO: 49123866 
RED IZO: 600082865 
IZO: 049123866 

Jazyková učebna 2 000 000,- 2017 2.1 
2.3 
3.2 

      

Učebna fyziky, vč. 
zázemí 

1 500 000,- 2017 2.1 
2.3 
3.2 

      

Učebna chemie, vč. 
zázemí 

1 500 000,- 2017 2.1 
2.3 
3.2 

      

Solární zahrádka 10 000 000,- 2017 - 2018 2.1 
2.3 
3.2 

      

Základní škola a 
Mateřská škola 
Cítoliby, příspěvková 
organizace 
IČO: 61357502 
RED IZO: 600082750 
IZO: 049120387 

Adaptace ZŠ 1 000 000,- 2017 - 2019 2.3 
2.4 
3.1 
3.2 

      

Základní škola 
Lenešice, okres Louny, 
příspěvková 
organizace 
IČO: 72743361 
RED IZO: 600083101 
IZO: 102377588 

Mediální a jazyková 
učebna 

3 000 000,- 2017 - 2018 2.1 
2.3 
2.4 
3.2 

      

Rozvoj 
přírodovědných 
oborů na ZŠ 

1 500 000,- 2017 - 2018 2.1 
2.3 
2.4 
3.2 

      

Základní škola Peruc 
IČO: 61357413 

ICT ve škole 1 000 000,- 2017 - 2018 2.1 
3.2 
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RED IZO: 600083004 
IZO: 061357413 

Bezpečnost v ZŠ, 
zajištění 
bezbariérovosti 

250 000,- 2018 - 2019 2.4 
3.1 

      

Základní škola 
Postoloprty, okres 
Louny 
IČO: 61357448 
RED IZO: 600083063 
IZO: 061357448 

Modernizace 
učebny informatiky 

450 000,- 2017 - 2019 2.1 
2.3 
3.2 

      

Dovybavení 
odborné učebny 
Ch/F/M 

450 000,- 2017 - 2019 2.1 
2.3 
3.2 

      

Jazyková laboratoř 2 100 000,- 2017 - 2019 2.1 
2.3 
3.2 

      

Přírodovědná 
laboratoř 

1 200 000,- 2017 - 2019 2.1 
2.3 
3.2 

      

Půdní vestavba na 
1. stupni (učebna 
informatiky, 
bezbariérovost) 

11 200 000,- 2017 - 2019 2.1 
2.3 
2.4 
3.1 
3.2 

      

Rekonstrukce 
školního skleníku 

800 000,- 2017 - 2019 2.3 
3.2 

      

Bezbariérová škola 
(2. stupeň) 

5 000 000,- 2017 - 2019 2.4 
3.1 

      

Základní škola Louny, 
Prokopa Holého 2632, 
příspěvková 
organizace 
IČO: 49123874 
RED IZO: 600082873 
IZO: 049123874 

Vzdělávání nově! 10 000 000,- 2017 - 2019 2.1 
2.3 
2.4 
3.1 
3.2 

      

Základní škola Louny, Technicko- 10 000 000,- 2017-2020 2.1       



 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001877 

 

 

31 

Přemyslovců 2209, 
příspěvková 
organizace 
IČO: 49123891 
RED IZO: 600082890 
IZO: 049123891 

přírodovědné 
centrum 

2.3 
3.2 
5.1 
5.2 

Základní škola Ročov, 
příspěvková 
organizace 
IČO: 61357383 
RED IZO: 600082938 
IZO: 061357383 

Bezbariérovost 
školy 

500 000,- 2018 2.4 
3.1 

      

Vybudování 
multimediální 
jazykovo-počítačoé 
učebny 

1 500 000,- 2017 - 2018 2.1 
2.3 
3.2 

      

Modernizace 
školních dílen 

500 000,- 2017 - 2018 2.3 
3.2 

      

Základní škola Louny, 
Školní 2426, 
příspěvková 
organizace 
IČO: 49123858 
RED IZO: 600082989 
IZO: 049123858 

Vybudování 
odborné učebny 
Fyziky se zázemím 

2 000 000,- 2017 - 2019 2.3 
2.4 
3.2 

      

Vybudování 
odborné učebny 
Přírodopisu a 
Chemise se 
zázemím 

3 000 000,- 2017 - 2019 2.3 
2.4 
3.2 

      

Modernizace cvičné 
kuchyňky 

700 000,- 2017 - 2019 2.3 
2.4 
3.2 

      

Mateřská škola 
speciální Louny, Školní 
2428, příspěvková 
organizace 
IČO: 61357405 
RED IZO: 600083225 
IZO: 061357405 

Zkvalitnění 
vzdělávání dětí 
s postižením 
prostřednictvím ICT 

1 200 000,- 2017 - 2020 1.1 
1.2 
1.3 

      

Zkvalitnění 
fyzioterapie v MŠS 

700 000,- 2017 - 2020 1.1 
3.2 

      

Bezpečně a 1 000 000,- 2017 - 2020 3.1       
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bezbariérově i 
v MŠS 

3.2 

Kvalitní vzdělávání 
předškolních dětí 
s autismem 
(přístavba nové 
třídy) 

5 000 000,- 2017 - 2020 1.1 
3.2 

      

Základní umělecká 
škola Louny, 
Poděbradova 610, 
příspěvková 
organizace 
IČO: 49123769 
RED IZO: 600083152 
IZO: 049123769 

Půdní vestavba, vč. 
vybavení digitální 
technologií pro 
hudební a výtvarné 
obory 

9 000 000,- 2017 - 2020 2.1 
2.2 
3.2 
4.1 
5.1 

      

Dům dětí a mládeže, 
Jiráskovo nám. 490, 
439 42 Postoloprty 
IČO: 70698252 
RED IZO: 600083241 
IZO: 116600543 

Zapomenutá 
řemesla 

2 000 000,- 2017 - 2018 2.3 
3.2 
4.1 
5.1 

      

IQ park 10 000 000,- 2019 - 2020 2.1 
2.3 
3.1 
3.2 
4.1 
5.1 
5.2 

      

Městská knihovna 
Louny, příspěvková 
organizace 
IČO: 65108477 

Nahrávací studio + 
foto studio 

3 000 000,- 2017 - 2020 2.1 
2.2 
2.3 
3.2 
4.1 
5.1 
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Vytvoření moderní 
knihařské dílny 

2 000 000,- 2017 - 2020 2.1 
2.2 
2.3 
3.2 
4.1 
5.1 

      

Základní škola 
Panenský Týnec, okres 
Louny 
IČO: 61357472 
RED IZO: 600082954 
IZO: 061357472 

Bezbariérovost ZŠ 1 500 000,- 2017 - 2018 2.4 
3.1 

      

Modernizace 
učebny informatiky 

1 500 000,- 2017 - 2018 2.1 
3.2 

      

Učebna v přírodě 100 000,- 2018 - 2019 2.3 
3.2 
3.3 

      

Modernizace 
učebny chemie 

1 000 000,- 2018 - 2020 2.3 
3.2 

      

Vybudování 
polytechnické dílny 

500 000,- 2017 - 2020 2.3 
3.2 

      

Mateřská škola Louny, 
Čs. armády 2371, 
příspěvková 
organizace 
IČO: 49123785 
RED IZO: 600082610 
IZO: 049123785 

Venkovní učebna 300 000,- 2019 1.2 
1.3 
3.2 

      

Mateřská škola Louny, 
Dykova 2210, 
příspěvková  
organizace 
IČO: 47791110 
RED IZO: 600082601 
IZO: 047791110 

Soubor větších a 
vyšších herních 
sestav na horní část 
zahrady místo 
starých houpaček 

250 000,- 2017 - 2018 1.3 
3.3 
4.2 

      

Mateřská škola Louny, Úprava venkovní 500 000,- 2017 - 2020 1.3       
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Fügnerova 1371, 
příspěvková 
organizace 
IČO: 47791080 
RED IZO: 600082580 
IZO: 047791080 

zeleně 3.3 

Rekonstrukce a 
modernizace 
zaradního domku 

1 500 000,- 2017 - 2020 1.2 
1.3 
3.1 
3.2 

      

Bezbariérovost 
budovy 

500 000,- 2017 - 2020 1.1 
3.1 

      

Mateřská škola Louny, 
Kpt. Nálepky 2309, 
příspěvková 
organizace 
IČO: 47791098 
RED IZO: 600082598 
IZO: 047791098 

Zahrada - dopravní 
cesta 

500 000,- 2017 - 2020 3.3       

Zahradní altán 200 000,- 2017 - 2020 1.2 
1.3 
3.3 

      

Oprava - výměna 
výtahu 

300 000,- 2017 - 2025 3.1       

Mateřská škola Louny, 
V Domcích 2427, 
příspěvková 
organizace 
IČO: 47791101 
RED IZO: 600082296 
IZO: 047791101 

Bezbariérovost 
budovy 

400 000,- 2017 - 2020 3.1       

Mateřská škola Peruc, 
okres Louny, 
příspěvková 
organizace 
IČO: 72744740 
RED IZO: 600082482 
IZO: 107566575 

Bezbariérovost MŠ 1 000 000,- 2017 - 2025 3.1       

Mateřská škola 
Postoloprty, 
příspěvková 
organizace, 

Výstavba prostoru 
pro poznávání 
rostlin, živočichů 
(zimní zahrada při 

4 000 000,- 2017 - 2020 1.2 
1.3 
3.2 
3.3 
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Postoloprty, Jiráskovo 
nám. 495, PSČ 43942 
IČO: 72741619 
RED IZO: 600082512 
IZO: 107566648 
 

budově MŠ) 

Výstavba výtahu 
včetně výstavby 
bezbariérového WC 
a bezbariérového  
přístupu do všech 
prostor MŠ 

3 000 000,- 2017 - 2020 1.1 
3.1 

      

Vybavení tříd 
interaktivní tabulí 

1 000 000,- 2017 - 2020 1.2 
1.3 

      

Vybavení třídy 
polohovacím 
nábytkem 
(nastavitelné stoly 
a židle) a 
didaktickými 
pomůckami pro 
děti do věku 3 let 

500 000,- 2017 - 2020 1.1 
3.1 

      

Vybavení tříd 
didaktickými 
pomůckami pro 
rozvoj pohybu 
dítěte, 
rehabilitačními 
pomůckami 
(rovnovážné a 
koordinační cvičení) 

600 000,- 2017 - 2020 1.1 
3.1 

      

Mateřská škola Louny, 
Přemyslovců 2205, 
příspěvková 
organizace 
IČO: 49123793 
RED IZO: 600082318 

Bezbariérové 
prostředí MŠ 

1 000 000,- 2017 - 2020 3.1       

Zahradní altán 200 000, 2017 - 2020 1.1 
1.2 
1.3 
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IZO: 049123793 

Mateřská škola Louny, 
Šafaříkova 2539, 
příspěvková 
organizace 
IČO: 47791128 
RED IZO: 600082300 
IZO: 047791128 

Bezbariérový 
přístup do školy 

300 000,- 2017 - 2020 3.1       

Zahradní úpravy – 
blátoviště na 
zahradě 

150 000,- 2017 - 2019 1.2 
1.3 
3.3 

      

Mateřská škola 
Veltěže 
IČO: 71295062 
RED IZO: 691005753 
IZO: 181050102 

Škola bez bariér 2 000 000,- 2017 - 2020 1.1 
3.1 

      

Soukromá mateřská 
škola Mateřinka s.r.o. 
Louny, Holárkovy sady 
2386 
IČO: 25018655 
RED IZO: 600000630 
IZO: 047791136 

Pořízení 
interaktivní tabule 

150 000,- 2017 1.2 
1.3 

      

Vybudování 
dětského hřiště na 
školní zahradě 

500 000,- 2018 1.3 
3.3 
4.2 

      

Základní umělecká 
škola Postoloprty, 
okres Louny 
IČO: 64018679 
RED IZO: 600083161 
IZO: 108040496 

Půdní vestavba, vč. 
vybavení digitální 
technologií pro 
umělecké obory 

5 000 000,- 2017 - 2020 2.1 
2.2 
3.2 
4.1 
5.1 

      

Mateřská škola 
Dobroměřice 
IČO: 72743239 
RED IZO: 600082440 
IZO: 107566435 

Environmentální 
koutek na školní 
zahradě 

300 000,- 2017 - 2020 1.3 
3.3 

      

Škola pro všechny 2 000 000,- 2018 - 2020 1.1 
3.1 
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Schválil Řídící výbor MAP jako aktuální platnou verzi 2.0 k 20. 6. 2017. 

V Lounech dne 20. 6. 2017 

 

 

…...……………………………………… 

Ing. Martina Kladivová, 

předsedkyně Řídícího výboru realizace MAP ORP Louny 
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001877 
 

 

PŘÍLOHA č. 2 – AKTUALIZACE ČERVEN 2017 (20. 6. 2017) 

Zásobník ostatních záměrů 

Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Louny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím 

OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). 

Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány 



 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001877 

 

 

39 

 

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího 
subjektu  

Název projektu Očekávané celkové 
náklady na projekt v Kč 

Očekávaný termín realizace 
projektu (od – do) 

Soulad 
s cílem 
MAP 

Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 
28. října 2173, příspěvková organizace 
IČO: 49123866 
RED IZO: 600082865 
IZO: 049123866 

Modernizace školní kuchyně 5 000 000,- 2017 - 2018 3.3 

Bezpečná škola (kamerový 
systém, konektivita) 

10 000 000,- 2017 - 2018 2.1 
3.3 

Základní škola Peruc 
IČO: 61357413 
RED IZO: 600083004 
IZO: 061357413 

Sportem ke zdraví 300 000,- 2018 - 2020 3.3 
4.1 
4.2 

Atletika v ZŠ 600 000,- 2020 - 2022 3.3 
4.1 
4.2 

Metodická podpora učitelů 50 000,- 2017 - 2018 2.5 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková 
organizace 
IČO: 49123891 
RED IZO: 600082890 
IZO: 049123891 

Rekonstrukce školní kuchyně 1 190 000,- 2017 - 2025 3.3 

Zateplení budovy tělocvičny 1 570 000,- 2017 - 2025 3.3 

Ozvučení na činnost 
pěveckého sboru 

150 000,- 2017 - 2020 2.2 
3.2 
4.1 

Soustředění sborů 30 000,- / 1 soustředění 2017 - 2020 2.2 
4.1 

Materiál pro sbory (ošacení, 
noty, atd.) 

100 000,- 2017 - 2020 2.2 
4.1 

Koncertní klavír 300 000,- až 500 000,- 2017 - 2020 2.2 
4.1 

Stonožková dílna (výtvarný 
materiál, energie, plat 
pracovníka) 

180 000,- 2017 - 2020 2.2 
3.2 
4.1 
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5.1 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková 
organizace 
IČO: 61357405 
RED IZO: 600083225 
IZO: 061357405 

Chceme si hrát na terase, i 
když prší (2 terasy u 
přízemních tříd) 

1 500 000,- 2017 - 2020 1.1 
1.2 
1.3 
3.2 

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková 
organizace 
IČO: 47791101 
RED IZO: 600082296 
IZO: 047791101 

Multifunkční hřiště s prvky 
dopravní výchovy 

1 248 000,- 2017 - 2018 1.3 
3.3 
4.2 

Městská knihovna Louny, příspěvková organizace 
IČO: 65108477 

Interaktivní výstavní sál ??? 2017 - 2020 2.2 
3.2 
4.1 

Nákup sousední nemovitosti 
(archiv soud) za účelem 
propojení s knihovnou a 
vytvoření moderních PC 
učeben 

??? 2017 - 2020 3.1 
3.2 
4.1 
5.1 

Základní škola Panenský Týnec, okres Louny 
IČO: 61357472 
RED IZO: 600082954 
IZO: 061357472 

Sanace suterénu 1 500 000,- 2017 - 2020 3.1 

Rekonstrukce WC 500 000,- 2017 - 2018 3.1 
3.3 

Rekonstrukce kuchyně 900 000,- 2017 - 2020 3.3 

Sportoviště ZŠ 450 000,- 2017 - 2020 3.3 
4.2 

Mateřská škola Panenský Týnec 
IČO: 72743409 
RED IZO: 600082474 
IZO: 107566559 

Rekonstrukce teras u tříd 450 000,- 2017 - 2019 3.1 

Rekonstrukce oplocení 200 000,- 2017 - 2020 3.1 
3.3 

Venkovní hřiště 250 000,- 2018 - 2019 3.3 
4.2 

Sanace suterénu 300 000,- 2017 - 2020 3.1 
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Základní škola a Mateřská škola Zeměchy, okres Louny, 
příspěvková organizace 
IČO: 70698376 
RED IZO: 600083021 
IZO: 107566541/ 102377260 

Rekonstrukce budovy MŠ č.p. 
44 Zeměchy (zateplení, nová 
střecha) 

2 800 000,- 2017 - 2020 3.1 

Hřiště u ZŠ Zeměchy 1 800 000,- 2016 - 2020 3.3 
4.2 

Mateřská škola Louny, Čs. armády 2371, příspěvková 
organizace 
IČO: 49123785 
RED IZO: 600082610 
IZO: 049123785 

Oplocení pozemku 500 000,- 2017 3.3 

Venkovní tělocvična 1 000 000,- 2018 1.3 
4.2 

Mateřská škola Dobroměřice 
IČO: 72743239 
RED IZO: 600082440 
IZO: 107566435 

Dopravní hřiště na školní 
zahradě 

2 000 000,- 2017 - 2020 1.3 
3.3 

Oplocení mateřské školy 1 900 000,- 2017 - 2020 3.3 

Letní učebna na školní 
zahradě 

130 000,- 2017 - 2020 1.2 
1.3 
3.3 

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková  
organizace 
IČO: 47791110 
RED IZO: 600082601 
IZO: 047791110 

Multifunkční hřiště s umělým 
povrchem na školní zahradě 
včetně vsazených herních 
prvků k pohybovým aktivitám 

500 000,- 2017 - 2018 1.3 
3.3 

Celková obnova oplocení 
kolem areálu mateřské školy 
včetně nové podezdívky 

500 000,- až 800 000,- 2017 - 2018 3.3 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková 
organizace 
IČO: 47791080 
RED IZO: 600082580 
IZO: 047791080 

Vybudování systému 
vzduchotechniky 

600 000,- 2017 - 2020 3.1 

Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková 
organizace 
IČO: 47791098 

Rekonstrukce střechy  6 000 000,- 2018 - 2025 3.1 

Dopadové plochy zahr. teras  500 000,- 2017 - 2022 3.3 

Zastřešení zahr. teras 350 000,- 2017 - 2020 3.1 



 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001877 

 

 

42 

RED IZO: 600082598 
IZO: 047791098 

Okolí před vstupem do MŠ 200 000,- 2017 - 2025 3.3 

Dopadové plochy I.třídy 200 000,- 2017 - 2025 3.1 

Dopadové polochy II. třídy 250 000,- 2017 - 2018 3.1 

Dopadové plochy III. třídy 350 000,- 2017 - 2022 3.1 

Dopadové plochy spojovacích 
prostor a schodiště MŠ 

400 000,- 2017 - 2025 3.3 

Mateřská škola Lenešice, příspěvková organizace 
IČO: 72741457 
RED IZO: 600082415 
IZO: 107566354 

Dopravní hřiště 1 500 000,- 2017 1.3 
3.3 
4.2 

Mateřská škola Postoloprty, příspěvková organizace, 
Postoloprty, Jiráskovo nám. 495, PSČ 43942 
IČO: 72741619 
RED IZO: 600082512 
IZO: 107566648 

Dopravní hřiště včetně 
veškerého vybavení (dopravní 
značky, koloběžky, kola, 
tříkolky, ochranné pomůcky, 
vesty, helmy) 

4 000 000,- 2017  2020 1.3 
3.3 
4.2 

Zabezpečení budovy před 
vniknutím nežádoucích osob 
(kamerový systém, bzučáky ke 
dveřím) 

700 000,- 2017 - 2020 3.1 
3.3 

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková 
organizace 
IČO: 49123793 
RED IZO: 600082318 
IZO: 049123793 

Doravní hřiště 500 000,- 2017 - 2020 3.3 
4.2 

Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 
IČO: 61357456 
RED IZO: 600082377 
IZO: 061357456 

Dětské hřiště ??? 2017 - 2025 1.3 
4.2 

Oplocení ??? 2017 - 2025 3.3 

Zahradní mlhoviště ??? 2017 - 2025 1.2 
1.3 
3.3 

Zastřešený zahradní altán ??? 2017 - 2025 1.2 
1.3 
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3.3 

Dopravní hřiště ??? 2017 - 2025 1.3 
4.2 

Sauna ??? 2017 - 2025 1.3 

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková 
organizace 
IČO: 47791128 
RED IZO: 600082300 
IZO: 047791128 

Rekonstrukce školní kuchyně 800 000,- 2017 - 2019 3.3 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 
IČO: 72745282 
RED IZO: 600082547 
IZO: 102677522 

Zateplení budovy 4 000 000,- 2018 - 2022 3.1 
3.3 

Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o. Louny, Holárkovy 
sady 2386 
IČO: 25018655 
RED IZO: 600000630 
IZO: 047791136 

Výměna plynového kotle 250 000,- 2020 3.1 

Oprava asfaltového chodníku 
kolem MŠ 

100 000,- 2018 3.1 
3.3 

Výměna oplocení + vrata 150 000,- 2018 3.1 
3.3 

 

Schválil Řídící výbor MAP jako aktuální platnou verzi 2.0 k 20. 6. 2017. 

V Lounech dne 20. 6. 2017 

 

 

…...……………………………………… 

Ing. Martina Kladivová, 

předsedkyně Řídícího výboru realizace MAP ORP Louny  


		2017-07-13T09:34:01+0200
	Martina Kladivová


		2017-07-13T09:34:43+0200
	Martina Kladivová


		2017-07-13T09:35:19+0200
	Martina Kladivová




