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Aktualizace Strategického rámce  MAP do r. 2027  

investičních záměrů verze 07,  

schválená na jednání ŘV dne 24.05.2022 

 

V rámci aktualizace strategického rámce v oblasti investičních záměrů ZŠ a MŠ v ORP Mariánské Lázně je níže uveden zaktualizovaný 

přehled všech investičních záměrů dotčených subjektů.  Uvedená novela proběhla na základě diskusí se zřizovateli MŠ a ZŠ, a to jak 

v rámci neformálního setkávání, tak při jednáních na konkrétních PS. Na základě těchto jednání a komplexního pohledu na potřeby 

vzdělávání v ORP Mariánskolázeňsko je zohledněna jak potřebnost, tak i praktická využitelnost všech navrhovaných investic území 

ORP Mariánské Lázně. Díky těmto diskusím se neustále prohlubuje faktická spolupráce jak mezi školami, tak i mezi školami a územím 

celkově. S ohledem na neustále probíhající proces společného plánování došlo k rozšíření a zkvalitnění spolupráce. Výsledek 

aktualizace investičních záměrů je výsledkem komplexního jednání na základě individuálních potřeb všech dotčených subjektů ve 

vzdělávacím procesu na celém území Mariánskolázeňska a konečného jednání ŘV MAP II. Všechny aktualizované investiční cíle 

podporují minimálně 1 prioritu cíle stanoveného pro daný MAP II.  Veškeré investiční akce budou realizovány v územní, jež se v souladu 

s SR MAP.  
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Mateřská škola Pramínek:  

MŠ Pramínek – v horizontu let (2022 – 2027) proběhne plánovaná realizace dvou projektů, a to Modernizace interiéru vč. pořízení 

didaktických pomůcek ICT v celkovém rozsahu 1.000.000,-Kč. Uvedený projekt je v souladu s cílem MAP (4.4) a s vazbou na klíčovou 

kompetenci IROP „Přírodní vědy“. Druhým projektem je úprava terénu s výměnou plotu a herními prvky na zahradu v přírodní školce 

s rozsahem 1.350.000,-Kč. I tento projekt je v souladu s cílem MAP (4.4.), s existující vazbou na klíčovou kompetenci IROP – „práce 

s digitálními technologiemi“. Předmětem ani jednoho z případně realizovaných projektů MŠ Pramínek není rozšiřování stávajících 

kapacit.  
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Mariánské Lázně: 

Dotčená zařízení: MŠ Vora, MŠ Křižíkova, MŠ Hlavní, MŠ Úšovice, MŠ Na Třešňovce, ZŠ Úšovice, ZŠ Jih, ZŠ Vítězství, Městský dům 

dětí a mládeže ZUŠ Fryderyka Chopina.  Na základě provedené revize ve spolupráci s dotčenými pracovníky byly aktualizovány též 

investiční záměry ZŠ a MŠ na území Města Mariánské Lázně. Na základě spolupráce byly jasně identifikovány potřeby a priority 

dotčených škol s vyloučením případných duplicit, a to následovně.  

V horizontu období r. 2022 – 2027 bude MŠ Vora realizovat 5 projektů: Rekonstrukce vnitřních rozvodů vody, kanalizace, elektro a 

vytápění v celkové hodnotě 4.000.000,-Kč. I tento projekt je v souladu se stanoveným cílem MAP (4.4). Realizace předmětného projektu 

je plánována v rozmezí roku 2023 - 2027. Následující projekty MŠ Vora mají stejné období realizace, a to období od roku 2023 do roku 

2027. Zatímco projekt Rozšíření stávajících prostor o nadstavbu a propojení budov v rozsahu 8.000.000,-Kč navazuje na cíl 4.4., druhý 

projekt Úspora energií – sedlová střecha na celý objekt s odhadovaným datem realizace r. 2026 navazuje na cíl 1.1. a je v souladu 

s klíčovou kompetencí IROP “Rozšiřování kapacit kmenových učeben MŠ nebo ZŠ“. Posledními dvěma projekty jsou pak Oplocení 

areálu MŠ v odhadované nákladovosti cca 2.000.000,-Kč a Pořízení nových hracích prvků v odhadovaném rozsahu 1.000.000,-Kč. 

Mateřská škola Křižíkova plánuje realizaci dvou projektů v celkovém rozsahu 1.800.000,-Kč. Projekt Rekonstrukce vnitřních rozvodů 

vody, kanalizace a elektro, jež navazuje na cíl 4.4. MAP se pohybuje v odhadovaném  nákladu cca 1.200.000,-Kč. Projekt Přírodní 

školka - úprava terénu a herní prvky na zahradu včetně dopadové plochy pod herními prvky pak navazuje na cíl 1.1.a zároveň na 
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klíčovou kompetenci IROP „Přírodní vědy“. Realizace projektu je v přibližném rozsahu 600.000,-Kč s datem realizace cca v r. 2022 - 

2027. 

Mateřská škola Hlavní plánuje realizaci čtyř investičních záměrů, a to Přírodní školky s úpravou terénu a výměnou plotu v nákladovosti 

1.600.000,-Kč s návazností na cíl MAP 1.1. a klíčovou kompetenci IROP „Přírodní vědy“, Rekonstrukci vnitřních rozvodů vody, 

kanalizace, elektro a vytápění v rozsahu 2.500.000,-Kč s návazností na cíl 4.4., projekt Rekonstrukce střechy s odhadovanými 

způsobilými náklady ve výši 1.500.000,-Kč a Realizace půdních prostor s edukativním prostorem pro tvoření v rozsahu cca 2.000.000,-

Kč. Všechny projekty se budou realizovat v horizontu let cca 2022 – 2027. 

MŠ Úšovice bude po aktualizaci realizovat celkem 2 projektové záměry, první v rámci cíle 1.1. – Přírodní školka s úpravou terénu, 

výměnou plotu a herními prvky v rozsahu 1.600.000,-Kč a druhý investiční záměr Instalace kamerového a docházkového systému je 

pak v rozsahu 200.000,-Kč s návazností na cíl MAP 4.4. Realizace obou plánovaných projektů se odhaduje v rozmezí let 2023 – 2027. 

MŠ Na Třešňovce počítá s realizací jedné investiční aktivity, konkrétně projektu Přírodní školky s úpravou terénu a výměnou plotu ve 

finančním rozsahu cca 1.600.000,- Kč. Uvedený investiční záměr je zcela v souladu s cílem 1.1. MAP a s vazbou na klíčovou kompetenci 

IROP “Přírodní vědy“ s časovou realizací přibližně v období 2022 – 2027. 

 

Základní škola Úšovice má ve svém portfoliu celkem 21 investičních aktivit v celkovém finančním rozsahu cca 101.000.000,-Kč. 

Všechny projekty jsou v souladu s cíli MAP. Vzhledem k celkové finanční náročnosti si bude muset ZŠ Úšovice některé projekty 

zprioritizovat. Projekt Rekonstrukce školních jídelen s celkovými výdaji projektu 14.498.894,-Kč proběhl úspěšně v roce 2019. Mezi 
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finančně nejnáročnější akce z uvedeného výčtu, které škola plánuje v horizontu budoucích let zrealizovat patří jednoznačně projekt 

s finančním rozsahem 35.000.000,-Kč, a to projekt Přístavba školní družiny. Mezi menší projekty se pak řadí např. projekty Přístavba 

nářaďovny a vybavení tělocvičny (3.000.000,-Kč), realizace projektu Odborná učebna zeměpisu + kabinet (2.500.000,-Kč), projekt 

Školní poradenské pracoviště a zázemí pro žáky s SVP (2.000.000,-Kč), Modernizace 2 učeben výpočetní techniky (3.200.000,-Kč),  

 Realizace projektu Solárních panelů na jižní stranu střechy (2.500.000,-Kč), dále projekt Venkovní hřiště s umělým povrchem 

(3.000.000,-Kč), projekty Modernizace učebny přírodopisu vč. kabinetu a jazykové učebny AJ+ kabinetu (oba dva projekty 

v odhadovaném rozsahu cca 4.000.000,-Kč), mezi finančně náročnější projekty pak škola zařadila projekt Optimalizace budovy pobočky 

– modernizace s odhadovanými celkovými náklady projektu cca 7.000.000,-Kč.  

ZŠ JIH plánuje v rámci svých aktivit realizovat celkem 13 zaktualizovaných projektových záměrů v celkovém rozsahu cca 82.000.000,-

Kč. I ZŠ JIH si bude muset vzhledem k finanční náročnosti všech plánovaných projektů investiční aktivity zprioritizovat a jako zásadní 

se jeví řešení bezbariérovosti školy. Realizace projektů je plánována v období od r. 2022 do r. 2027. Finančně nejobjemnějším projektem 

je zmíněný projekt Bezbariérová škola, který spočívá ve vybudování výtahů a zvedacích plošin v areálu školy v souladu s platnou 

legislativou. CZV u tohoto projektu jsou odhadnuty na 17.000.000,-Kč. Dalším finančně náročným projektem ZŠ JIH je projekt 

rekonstrukce školního sálu v předpokládaném rozsahu cca 20.000.000,-Kč. Uvedený sál bude sloužit jako multifunkční prostor pro výuku 

i volný čas. Třetím velkým projektem je pak projekt Vybudování moderní učebny multimediální, počítačové a kabinetu s odhadovanými 

CZV 8.000.000,-Kč, následován projektem Rekonstrukce a modernizace školních dílen včetně kabinetů (7.000.000,-Kč) a projektem 

Oprava podlahy a dovybavení školní kuchyně a jídelny (5.000.000,-Kč).. Škola plánuje pak i realizaci řady menších projektů jako jsou 
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projekty.  Dobudování dalšího bezpečnostního vstupu – vstup do dvora (500.000,-Kč), Přírodní zahrada a venkovní eko učebna 

(700.000,-Kč), Rekonstrukce a modernizace učebny fyziky a kabinetu (3.000.000,-Kč). Projekt, který je aktuálně v realizaci je projekt 

Vnitřní konektivita školy, modernizace učebny ICT vč. zasíťování školy s odhadovanými CZV ve výši 2.000.000,-Kč. 

ZŠ Vítězství bude po aktualizaci investičních priorit realizovat pět projektů v celkovém odhadovaném rozsahu 24.700.000,-Kč. 

Nejvýraznějším projektem je projet v celkovém finanční rozsahu 17.000.000,-Kč projekt Multifunkční učebna.  Dalším projektem je pak 

projekt Multifunkční učebna pro výuku cizích jazyků a přírodních věd s CZV 2.000.000,-Kč, projekt Přírodní zahrada s učebnou vč. 

úpravy terénu a výměny plotu (2.000.000,-Kč), uvedený projekt navazuje na klíčovou kompetenci IROP „Přírodní vědy“ , cíl 4.4. a jeho 

realizace je plánována na rok 2023. Rekonstrukce vnitřních rozvodů, vody, elektro a kanalizace v rozsahu cca 3.000.000,-Kč, Dalšími 

investičními záměry této školy jsou projekty Multifunkční učebny a Modernizace a dovybavení školních dílen. Realizace uvedených 

projektů by měla proběhnout do r. 2027. 

Dalším subjektem na území Města Mariánské Lázně je MĚDDM, který plánuje realizaci projektu Multifunkční prostor pro odpočinek a 

zábavu v celkové finanční náročnosti cca 1.500.000,-Kč . Projekt je v souladu s cílem 4.5. a navazuje na klíčové kompetence IROP 

„Přírodní vědy“ a „Technické a řemeslné obory“. Dalším projektem tohoto zařízení je realizace Přírodní učebny s nákladem cca 

1.000.000,-Kč, jež je v souladu s cílem 4.5. MAP a navazuje na klíčové kompetence IROP „Přírodní vědy“ a „Technické a řemeslné 

obory“. Posledním plánovaným projektem tohoto subjektu je pak Rekonstrukce vnitřních rozvodů vody, kanalizace, elektro a vytápění, 

rekonstrukce WC s odhadnutým nákladem akce celkových 2.000.000,-Kč a návazností na cíl MAP 4.5.. Všechny projekty plánuje 

MĚDDM realizovat v průběhu let 2022 – 2027. 
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Dalším dotčeným subjektem je Základní umělecká škola Fryderyka Chopina, která má v záměru realizovat celkem dva projekty. První 

v rozsahu 600.000,-Kč – Didaktické pomůcky a ICT vybavení s obdobím realizace přibližně v r. 2022 - 2024 a s vazbou na cíl MAP 4.5.. 

Druhým projektem, který chce ZUŠ Fryderyka Chopina realizovat je pak Dovybavení školního orchestru a školních souborů v celkové 

odhadnuté nákladovosti cca 2.500.000,-Kč a dobou realizace během roku 2023. Projekt má návaznost na cíl 4.5. MAP. 
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Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart: 

 

ZŠ mateřská a základní Kynžvart po aktualizaci investičních priorit na svém území plánuje realizovat celkem 10 projektů. Všechny 

projekty jsou v souladu s cíli MAP a budou se realizovat v rozmezí období od r. 2022 do r. 2027. Celkový náklad všech projektů 

dohromady činí cca 35.000.000,- Kč. Finančně nejrozsáhlejšími projekty jsou bezpochyby projekty Rekonstrukce rozvodů vody a 

kanalizace vč. rekonstrukce toalet v budově MŠ s celkovými náklady 10.000.000,-Kč a Výměna dlažby ve vestibulu a na chodbách, 

rekonstrukce šaten, které bylo úspěšně realizováno v roce 2020 (9.000.000,-Kč). Dalšími většími plánovanými aktivitami jsou investiční 

akce Výměna rozvodů a těles ústředního topení a rozvodů elektřiny a vody v budově MŠ a tělocvičny s předpokládanými výdaji 

6.000.000,-Kč po aktualizaci a Rekonstrukce střechy na hlavní budově ZŠ (5.000.000,-Kč), projekt Průmyslový výtah ze ŠJ do MŠ 

s vybavením a modernizací školní kuchyně (3.000.000,-Kč), projekt zajištění bezbariérovosti v podobě Výtahu pro vozíčkáře v hlavní 

budově ZŠ v rozsahu 2.000.000,-Kč, projekt Systém rekuperace v hlavní budově ZŠ a MŠ s rozsahem cca 3.000.000,-Kč, odvlhčení 

suterénu (2.000.000,-Kč) a Modernizace odborné učebny Fy a CH (2.000.000,-Kč).  
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Základní škola a mateřská škola Drmoul: 

ZŠ mateřská a základní Drmoul plánuje zrealizovat v období od r. 2022 do r. 2027 celkem 19 projektů v celkovém rozsahu 69.000.000,-

Kč. Všechny projekty jsou ve stejném souladu se stanovenými cíli MAP. Nejnákladovějším projektem bude beze sporu Výstavba 

tělocvičny ZŠ a MŠ a zpřístupnění okolí (parkování, zeleň, dětské hřiště, byt správce, technické zázemí pro tělocvičnu aj.). V rámci 

realizace tohoto projektu je počítáno s přibližnými náklady cca 35.000.000,-Kč. Dalším projektem s vyšší finanční náročností jsou pak 

projekty Zvýšení bezpečnosti prostřednictvím výstavby nových zastávek a parkování pro potřeby školy v celkovém rozsahu cca 

8.400.000,-Kč a Rozšíření školního hřiště, otevření potoka s náklady projektu 4.200.000,-Kč.. V uvedeném časovém horizontu má ZŠ a 

MŠ Drmoul v plánu realizaci i dalších méně rozsáhlých projektů, jako např. Vybavení učeben výpočetní technikou (450.000,-Kč), 

Výměna a doplnění interaktivních tabulí, postupná výměna a dovybavení nábytkem v budově ZŠ (250.000,-Kč), Snížení stropů v budově 

MŠ (350.000,-Kč), Obnova podlahových krytin v budově MŠ (250.000,-Kč), Doplnění  venkovního osvětlení (250.000,-Kč), Obnova 

rozvodů elektrické energie a vybavení školy úspornými světly (1.20.000,-Kč), Vybudování akustiky v hudební a jazykové třídě 

(1.200.000,-Kč),  Klimatizace budov a využití obnovitelných zdrojů energie, vč. využití dešťové vody (3.500.000,-Kč), projekt Obnova 

vybavení kuchyně v závislosti na stáří a opotřebení spotřebičů ve školní jídelně (450.000,-Kč) aj.  

Projekty, které se ZŠ a MŠ Drmoul podařily již úspěšně zrealizovat jsou projekty Přístavba budovy základní školy o rozsahu 7.000.000,-

Kč a projekt Výkup pozemků a rozšíření eko hřiště u MŠ s CZV 1.800.000,-Kč 
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Základní škola a Mateřská škola Stará Voda: 

Základní škola a Mateřská škola Stará Voda plánuje realizaci celkem 4 investičních záměrů v celkovém rozsahu 5.300.000,-Kč.  Všechny 

záměry jsou v souladu s cílem 4.4. MAP. Prvním projektem plánovaným v roce 2022 - 2023 s odhadnutým finančním rozsahem cca 

500.000,-Kč je projekt Didaktické pomůcky a ICT vybavení. Uvedený investiční záměr má přímou vazbu na klíčovou kompetenci IROP 

„Práce s digitálními technologiemi“. Druhým projektem, který chce ZŠ a MŠ realizovat je Přírodní učebna s úpravou terénu a výměnou 

plotu, uvedený záměr dosahuje přibližné hodnoty cca 800.000,-Kč a navazuje na klíčovou kompetenci IROP „Přírodní vědy“. Dalším 

investičním záměrem je Rekonstrukce vnitřních rozvodů vody, kanalizace, elektro a vytápění ve finančním rozpětí cca 2.000.000,-Kč a 

s termínem realizace v roce 2024 a posledním projektem je projekt realizace nové fasády školy v přibližném rozsahu 2.000.000,-Kč 

s termínem realizace v roce 2023-2024.  

 

Základní škola a mateřská škola Tři Sekery: 

Základní škola a mateřská škola Tři Sekery plánuje zrealizovat 8 projektů v horizontu období od r. 2022 – 2027. Prvním projektem je 

Didaktické vybavení a ICT vybavení s předpokládaným nákladem celé akce cca 500.000,-Kč. Tento investiční záměr navazuje na 

klíčovou kompetenci IROP „Práce s digitálními technologiemi“. Druhým projektem určeným k realizaci je pak Oplocení zahrady a 

vyvýšené záhony (250.000,-Kč), projekt Vybavení pro polytechnickou výchovu (400.000,-Kč), projekt Úprava půdních prostor 

v předpokládaném rozsahu cca 5.000.000,-Kč, projekty Modernizace šaten (400.000,-Kč) a Rozvody vody a topení včetně těles 



 
 
   „Vzdělávání na Mariánskolázeňsku“  
číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009107 

 

11 
 

 

s přepokládanými výdaji cca 1.500.000,-Kč. Posledním plánovaným projektem ZŠ a MŠ Tři Sekery je pak projekt Oprava fasády budovy 

ZŠ v rozsahu cca 600.000,-Kč.  

V uplynulém období se škole podařil úspěšně zrealizovat projekt Výměna plynového kotle a instalace regulační techniky s CZV 

1.000.000,-Kč.  

 

Mateřská škola Trstěnice: 

MŠ Trstěnice plánuje v období 2022 – 2027 realizaci 5 projektů. Prvním investičním záměrem je dokončení projekt s názvem 

Rekonstrukce prostor mateřské školy spočívající v modernizaci stávajících prostor herny a přilehlých prostor. Uvedený projekt počítá 

s finančním rozsahem cca 1.000.000,-Kč a byl již zčásti realizován zrealizován. Dalším projektem je Přírodní učebna – úprava terénu a 

výměna plotu. Aktivita spočívá ve vybudování přírodní učebny na školní zahradě. Počítá se zde s finančním rozsahem cca 850.000,-

Kč. Třetím projektem je pak záměr pořízení Didaktických pomůcek a ICT. Realizace uvedeného projektu počítá se způsobilými výdaji 

ve výši 400.000,-Kč. Dalším projektem je pak projekt Vybavení učebny, zázemí pro zaměstnance školy vč. ředitele s rekonstrukcí a 

vybavením školní jídelny. Finanční  náročnost zmíněného projektu byla předběžně stanovena na 900.000,-Kč. Posledním projektem MŠ 

Trstěnice je pak Zřízení dětského hřiště vč. terénních úprav, výsadba zeleně a zřízení altánu – předpokládané výdaje akce činí 900.000,-

Kč, zde MŠ počítá s datem realizace r. 2022 – 2027.  
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Základní škola Velká Hleďsebe: 

ZŠ Velká Hleďsebe bude v časovém horizontu let 2022 – 2027 realizovat postupně 5 projektů na území Velké Hleďsebe s celkovým 

rozsahem cca 34.800.000,-Kč. Projektem s největším finančním dopadem je investiční záměr realizace Přístavby základní školy – 

odborné učebny a školní jídelny v předpokládané hodnotě 27.000.0000,-Kč. Uvedený projekt má návaznost na klíčové kompetence 

IROP „Přírodní vědy“ a „Technické a řemeslné obory“. Zároveň je vedlejším efektem rozšíření kapacity zařízení. Druhým zamýšleným 

projektem je projekt Didaktické pomůcky a vybavení ICT s internetovým připojením. Uvedený projekt se plánuje realizovat v průběhu 

roku 2023 a v přibližném rozsahu cca 2.000.000,-Kč. Má vazbu na klíčovou kompetenci IROP „Práce s digitálními technologiemi“. 

V dalším roce, r.2024 ZŠ Velká Hleďsebe plánuje i realizaci investičního záměru Naučná zahrada – úprava terénu a výměna plotu v 

odhadované hodnotě 800.000,-Kč s návazností na klíčovou kompetenci „Přírodní vědy“.  V témže roce je v plánu i realizace projektu 

Rekonstrukce školních jídelen s rozsahem investice cca 3.000.000,-Kč. V roce 2025 ZŠ Velká Hleďsebe plánuje realizaci projektu 

Úprava prostor ve škole pro odbornou výuku F-CH s návazností na klíčovou kompetenci IROP „Přírodní vědy“. Předmětný projekt je 

plánován v hodnotě cca 2 mil. Kč.  
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Mateřská škola Velká Hleďsebe 

MŠ Velká Hleďsebe plánuje realizaci dvou projektů s názvem Oprava a modernizace interiéru, dovybavení heren a oddychová zóna, 

realizace naučné zahrady s předpokládanými náklady 1.500.000,-Kč a Modernizace budovy (zateplení s fasádou), zabezpečovací 

zařízení v odhadovaném rozsahu cca 1.500.000,-Kč. Tento projekt je v souladu s cílem MAP 4.4. a s realizací se počítá zhruba v roce 

2022 - 2027.  

 

Mateřská škola Klimentov: 

Mateřská škola Klimentov naplánovala realizaci projektu Oprava a modernizace interiéru a exteriéru s dovybavením heren a oddychovou 

zónou, dopravní hřiště, zabezpečovací zařízení a interaktivní tabule. Projekt je plánován v přibližné hodnotě 1.800.000,-Kč s rokem 

realizace 2022 - 2027. Všechny projekty jsou v souladu s cílem 4.4. MAP. 
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Základní škola Čtyřlístek: 

ZŠ Čtyřlístek po aktualizaci investičních záměrů plánuje realizaci celkem tří projektů v celkovém rozsahu 4.300.000,-Kč, které jsou 

všechny v souladu s cílem MAP 4.4.. Prvním projektem, který navazuje na klíčovou kompetenci IROP „Práce s digitálními technologiemi“ 

je projekt Didaktické pomůcky a ICT vybavení v celkové hodnotě 500.000,-Kč. Uvedený projekt se bude realizovat cca v roce 2023 - 

2024. Druhým projektem je projekt Lesní školka s úpravou terénu a polní kuchyní v rozsahu 1.800.000,-Kč, tento projekt navazuje na 

klíčovou kompetenci „Přírodní vědy“. Poslední investiční prioritou této školy je pak projekt Učebna fyziky a chemie v celkové nákladovosti 

cca 2 mil. Kč s rokem realizace 2023. Uvedený projekt je v souladu s klíčovou kompetencí IROP „Přírodní vědy“.  

 

Základní škola a mateřská škola při Léčebných Lázních Lázně Kynžvart: 

Rozhodnutím zřizovatele, se škola sloučila se Základní školou pod Nemocnicí Karlovy Vary a tímto přechází pod MAP Karlovy Vary. 
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Základní škola Dolní Žandov: 

ZŠ Dolní Žandov plánuje realizace celkem 11 projektů v celkové hodnotě cca 54.000.000,-Kč. Všechny projekty jsou v souladu se 

stanovenými cíli MAP. Během roku 2022 - 2027 je v plánu realizace následujících projektů: Oplocení areálu a doplnění herních prvků 

v rozsahu cca 1.500.000,-Kč, Modernizace interiéru, didaktické pomůcky MŠ + přípravná třída v nákladu 1.000.000,-Kč, pořízení 

Monitorovacího systému za 150.000,-Kč, dále pak projekt Monitorovací systém v odhadovaném rozsahu cca 150.000,-Kč, Renovace 

podlah a dovybavení učeben vč. výměn interiérových dveří (2.500.000,-Kč), Rekonstrukce vnitřních rozvodů vody, kanalizace a vytápění 

(5.000.000,-Kč), Rekonstrukce a dovybavení školní kuchyně a jídelny (4.000.000,-Kč) a Bezbariérovost školy a školského zařízení 

(2.500.000,-Kč),  Rekonstrukce tělocvičny a dovybavení nářadím (3.000.000,-Kč), Multifunkční prostor pro odpočinek a zábavu pro ZŠ, 

MŠ a ŠD (2.000.000,-Kč), Vybavení kabinetů a zázemí pro zaměstnance ZŠ a MŠ (500.000,-Kč), dále pak následuje projekt Rozvoj 

infrastruktury ZŠ a MŠ Dolní Žandov v celkovém rozsahu 32.000.000,-Kč, což je nenákladnější a nejkomplexnější plánovaný projekt 

školy. Posledním projektem je již zrealizovaný projekt Renovace podlah a dovybavení učeben s datem realizace cca r. 2020 

s odhadovanými náklady projektu cca 2.500.000,-Kč. 
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Strategický rámec MAP 

 

Seznam investičních priorit – MATEŘSKÉ ŠKOLY 
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Číslo 
řádk

u 

Identifikace školy  

Název projektu Obsah projektu 

Výdaje projektu v Kč 
1) 

Předpokládaný termín 
realizace měsíc, rok 

Typ projektu 2) 

Stav 
připraven

osti 
projektu 

k realizaci  

Název školy IZO školy 
celkové výdaje 
projektu   

zahájení 
realizace 

ukončení 
realizace 

navýšení 
kapacity MŠ / 
novostavba 

MŠ3)  

zajištění 
hygienických 

požadavků u MŠ, 
kde jsou 

nedostatky 
identifikovány 

KHS4) 

stručný 
popis 
např. 

zpracovan
á PD, 

zajištěné 
výkupy, 
výběr 

dodavatel
e 

1 
Mateřská 

škola 
Pramínek 

600 000 532 
Modernizace interiéru, 

didaktické pomůcky a ICT 
vybavení 

úprava herny, doplnění 
o interaktivní pomůcky a 

další vybavení 
1 000 000 2021 2027       

2 
Mateřská 

škola 
Pramínek 

600 000 532 
Přírodní školka - úprava 
terénu a výměna plotu, 
herní prvky na zahradu 

terénní úpravy  a 
výměna plotu, herní 

prvky na zahradu 
1 350 000 2020 2027       

3 
Mateřská 
škola Vora 

600 066 126 
Rekonstrukce vnitřních 

rozvodů vody, kanalizace, 
elektro a vytápění 

výměna všech vedení 4 000 000 2023 2027       
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4 
Mateřská 
škola Vora 

600 066 126 
Rozšíření stávajících 

prostor o nadstavbu a 
propojení budov 

rozšířené prostor o 
chybějící ložnici a 

tělocvičnu a propojení 
budov 

8 000 000 2023 2027 x x   

5 
Mateřská 
škola Vora 

600 066 126 Oplocení areálu MŠ 
výměna plotu kolem 

celého areálu 
2 000 000 2023 2027       

6 
Mateřská 
škola Vora 

600 066 126 
Pořízení nových hracích 

prvků 
Výměna houpačky a 

skluzavky  
1 000 000 2023 2027     x 

7 
Mateřská 
škola Vora 

600 066 126 
Úspora energií - sedlová 

střecha na celý objekt 
zateplení a izolace 

stávající střechy 
4 000 000 2022 2027 x     

8 
Mateřská 

škola Křižíkova 
600 065 961 

Rekonstrukce vnitřích 
rozvodů vody, kanalizace, 

elektro a vytápění 
výměna všech vedení  1 200 000 2021 2027       

9 
Mateřská 

škola Křižíkova 
600 065 961 

Přírodní školka - úprava 
terénu a herní prvky na 

zahradu včetně dopadové 
plochy pod herní prvky, 

výměna plotu 

úprava terénu a herní 
prvky na zahradu včetně 

dopadové plochy pod 
herní prvky, výměna 

plotu 

600 000 2022 2027       
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10 
Mateřská 

škola Hlavní 
600 065 944 

Přírodní školka - úprava 
terénu a výměny plotu, 
herní prvky na zahradu 

Obsahem je vodní svět a 
navýšené záhony  - 

rozvoj EVVO 
1 600 000 2022 2027       

11 
Mateřská 

škola Hlavní 
600 065 944 

Rekonstrukce vnitřních 
rozvodů vody, kanalizace, 

elektro a vytápění 
výměměna vedení sítí 2 500 000 2022 2027       

12 
Mateřská 

škola Hlavní 
600 065 944 Rekonstrukce střechy 

výměna půdních trámů a 
zateplení půdy 

1 500 000 2022 2027       

13 
Mateřská 

škola Hlavní 
600 065 944 

Realizace půdních prostor 
pro tvoření 

výtvarná pracovna - 
dílna 

2 000 000 2022 2027       

14 
Mateřská 

škola Úšovice 
600 066 215 

Přírodní školka - úprava 
terénu a výměna plotu, 
herní prvky na zahradu 

úprava terénu a výměna 
plotu, herní prvky na 

zahradu 
1 600 000 2021 2027       

15 
Mateřská 

škola Úšovice 
600 066 215 Monitorovací systém 

instalace kamarového a 
docházkového systému 

200 000 2022 2027       
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16 
Mateřská 
škola Na 

Třešňovce 
600 065 979 

Přírodní školka - úprava 
terénu s výměnou plotu 

 úprava terénu s 
výměnou plotu 

1 600 000 2022 2027       

17 
Mateřská 

škola Trstěnice 
600 066 088 

Rekonstrukce prostor 
mateřské školy 

modenizace stávajících 
prostor herny a 

přílehlých prostor 
1 000 000 2021 2027       

18 
Mateřská 

škola Trstěnice 
600 066 088 

Přírodní učebna - úprava 
terénu a výměna plotu 

vybudování přrodní 
učebny na školní 

zahradě 
850 000 2022 2027       

19 
Mateřská 

škola Trstěnice 
600 066 088 

Didaktické pomůcky a ICT 
vybavení 

pořízení pomůcek a 
dalšího ICT vybavení 

400 000 2022 2027       

20 
Mateřská 

škola Trstěnice 
600 066 088 

Vybavení učebny, zázemí 
pro zaměstnance školy vč. 

ředitele, rekonstrukce a 
vybavení školní kuchyně 

doplnění herny a učebny 
o nový nábytek 

900 000 2022 2027   x   

21 
Mateřská 

škola Trstěnice 
600 066 088 

Zřízení dětského hřiště vč. 
terénních úprav, výsadba 

zeleně a zřízení altánu  

Zřízení dětského hřiště 
vč. terénních úprav, 

výsadba zeleně a zřízení 
altánu  

900 000 2022 2027       
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22 
Mateřská 

škola Velká 
Hleďsebe 

600 066 070 

Oprava a modernizace 
interiéru, dovybavení 

heren a oddychová zóna, 
realizace naučné zahrady 

oprava a modernizace 
interiéru, dovybavení 
heren a oddychová 

zóna, realizace naučné 
zahrady 

1 500 000 2022 2027       

23 
Mateřská 

škola Velká 
Hleďsebe 

600 066 070 
Modernizace budovy 
(zateplení s fasádou), 

zabezpečovací zařízení 

modernizace budovy 
(zateplení s fasádou), 

zabezpečovací zařízení 
1 500 000 2023 2027       

24 
Mateřská 

škola 
Klimentov 

600 066 061 

Oprava a modernizace 
interiéru, exteriéru, 
dovybavení herny a 

oddychová zóna, dopravní 
hřiště, zabezpečovací 

zařízení, interaktivní tabule 

úprava a modernizace 
interiéru, exteriéru, 
dovybavení herny a 

oddychová zóna, 
dopravní hřiště, 

zabezpečovací zařízení, 
interaktivní tabule 

1 800 000 2022 2027       
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Strategický rámec MAP 

 

Seznam investičních priorit – ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
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Číslo 
řádku 

Identifikace školy  

Název projektu Obsah projektu 

Výdaje 
projektu  v 

Kč 1) 

Předpokládaný 
termín realizace 

měsíc, rok 
Typ projektu 2) 

Stav připravenosti projektu 
k realizaci  

Název školy IZO školy 
celkové 
výdaje 

projektu   

zahájení 
realizace 

ukončení 
realizace 

s vazbou na podporovanou oblast 

rekonstrukce 
učeben 

neúplných 
škol v CLLD 

zázemí pro 
školní 

poradenské 
pracoviště  

vnitřní/venkovní 
zázemí pro 
komunitní 

aktivity vedoucí 
k sociální inkluzi 

budování 
zázemí 
družin a 
školních 

klubů 

konektivita 

stručný popis 
např. 

zpracovaná 
PD, zajištěné 

výkupy, 
výběr 

dodavatele 

vydané 
stavební 
povolení 
ano/ne 

cizí 
jazyky 

přírodní 
vědy3)  

polytech. 
vzdělávání4) 

práce 
s digi. 
tech.5) 

       

1 
Základní 

škola Úšovice 
600 066 436 

Renovace 
podlah v 

odborných 
učenách a 

dovybavení 
učeben 

Rozvoj 
odborného 

vzdělávání na ZŠ 
Úšovice 

Mariánské 
Lázně (učebny 

fyziky a chemie) 

2 417 762 2021 2027   x x x nerelevantní       x 
realizace 
zdárně 

dokončena  

realizace 
ukončena 

2 
Základní 

škola Úšovice 
600 066 436 

Přístavba školní 
družiny 

Přístavba školní 
družiny 

35 000 000 2022 2027         nerelevantní x x x x 
zpracována 

PD 
ano 

3 
Základní 

škola Úšovice 
600 066 436 

Přístavba 
nářaďovny a 

vybavení 
tělocvičny 

Přístavba 
nářaďovny a 

vybavení 
tělocvičny 

3 000 000 2022 2027         nerelevantní   x     
realizace 

dokončena 
nerelevantní 

4 
Základní 

škola Úšovice 
600 066 436 

Rekonstrukce 
školních dílen 

Rekonstrukce 
školních dílen 

14 498 984 2019 2020     x x nerelevantní   x   x 
realizace 
zdárně 

dokončena 

realizace 
ukončena 

5 
Základní 

škola Úšovice 
600 066 436 

Rekonstrukce 
vnitřních 

rozvodů vody, 
kanalizace, 
elektro a 
vytápění 

Rekonstrukce 
vnitřních 

rozvodů vody, 
kanalizace, 
elektro a 
vytápění 

6 000 000 2023 2027         nerelevantní       x v přípravě nerelevantní 
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6 
Základní 

škola Úšovice 
600 066 436 

Modernizace 
učebny fyziky 

včetně 
kabinetu, 
instalací a 

podlah 

Modernizace 
učebny fyziky 

včetně 
kabinetu, 
instalací a 

podlah 

1 200 000 2020 2027   x   x nerelevantní   x   x 
realizac 
zdárně 

dokončena 
ne 

7 
Základní 

škola Úšovice 
600 066 436 

Modernizace 
učebny CHEMIE 

včetně 
kabinetu, 
instalací a 

podlah 

Modernizace 
učebny CHEMIE 

včetně 
kabinetu, 
instalací a 

podlah 

1 200 000 2020 2027   x x x nerelevantní   x   x 
realizace 

dokončena 
ne 

8 
Základní 

škola Úšovice 
600 066 436 

Vybudování 
moderní 
učebny 

multimediální 
počítačové, 

jazykové 

Vybudování 
moderní učebny 

multimediální 
počítačové, 

jazykové 

8 000 000 2020 2027 x x   x nerelevantní x x   x v přípravě ne 

9 
Základní 

škola Úšovice 
600 066 436 

Modernizace 
školní žákovské 

kuchyňky 
včetně ručních 

prací a šití 

Modernizace 
školní žákovské 

kuchyňky, 
včetně ručních 

prací a šití, 
robotické herna 

a kabinety. 

6 000 000 2021 2027     x x nerelevantní   x   x v přípravě ne 

10 
Základní 

škola Úšovice 
600 066 436 

Modernizace 
učebny 

přírodopisu 
včetně 

kabinetu, 
instalací a 

podlah 

Modernizace 
učebny 

přírodopisu 
včetně 

kabinetu, 
instalací a 

podlah 

4 000 000 2020 2027   x   x nerelevantní   x   x v přípravě ne 

11 
Základní 

škola Úšovice 
600 066 436 

Jazyková 
učebny AJ + 

kabinety 

Jazyková 
učebny AJ + 

kabinety 
4 000 000 2021 2027 x     x nerelevantní       x v přípravě ne 
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12 
Základní 

škola Úšovice 
600 066 436 

Jazyková 
učebny NJ + RJ 

kabinety 

Jazyková 
učebny NJ + RJ 

kabinety 
4 000 000 2022 2027 x     x nerelevantní       x v přípravě ne 

13 
Základní 

škola Úšovice 
600 066 436 

Odborná 
učebna 

zeměpisu + 
kabinet 

Odborná 
učebna 

zeměpisu + 
kabinet 

2 500 000 2022 2027   x   x nerelevantní       x v přípravě ne 

14 
Základní 

škola Úšovice 
600 066 436 

Školní 
poradenské 
pracoviště a 

zázemí pro žáky 
s SVP 

Školní 
poradenské 
pracoviště a 

zázemí pro žáky 
s SVP 

2 000 000 2022 2027       x nerelevantní x x   x v přípravě ne 

15 
Základní 

škola Úšovice 
600 066 436 

Školní družina - 
modenizace 
stávajících 3 

oddělení 

Školní družina - 
modenizace 
stávajících 3 

oddělení 

3 000 000 2022 2027       x nerelevantní   x x x v přípravě ne 

16 
Základní 

škola Úšovice 
600 066 436 

Modernizace 2 
učeben 

výpočetní 
techniky 

Modernizace 2 
učeben 

výpočetní 
techniky 

3 200 000 2022 2027       x nerelevantní   x   x v přípravě ne 

17 
Základní 

škola Úšovice 
600 066 436 

Solarní panely 
na jižní stranu 

střechy 

Solarní panely 
na jižní stranu 

střechy 
2 500 000 2022 2027         nerelevantní         v přípravě ne 

18 
Základní 

škola Úšovice 
600 066 436 

Venkovní hřiště 
- umělý povrch 

Venkovní hřiště 
- umělý povrch 

3 000 000 2022 2027         nerelevantní   x x   v přípravě ne 
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19 
Základní 

škola Úšovice 
600 066 436 

Oprava a 
modernizace 

veřejného 
prostranství u 

hlavního 
vchodu včetně 

parkovacích 
míst 

Oprava a 
modernizace 

veřejného 
prostranství u 

hlavního 
vchodu včetně 

parkovacích 
míst 

4 500 000 2022 2027         nerelevantní   x     v přípravě ne 

20 
Základní 

škola Úšovice 
600 066 436 

Zázemí pro 
učitele a 
asistenty 

pedagoga - 
sborovny 

Zázemí pro 
učitele a 
asistenty 

pedagoga - 
sborovny 

4 000 000 2022 2027       x nerelevantní x x   x v přípravě ne 

21 
Základní 

škola Úšovice 
600 066 436 

Optimalizace 
budovy 

pobočky - 
modernizace  

Optimalizace 
budovy pobočky 
- modernizace  

7 500 000 2022 2027 x x   x nerelevantní   x   x záměr ne 

22 
Základní 
škola JIH 

600 066 428 

Rekonstrukce 
vnitřních 

rozvodů vody, 
kanalizace, 
elektro a 
vytápění 

Rekonstrukce 
vnitřních 

rozvodů vody, 
kanalizace, 
elektro a 
vytápění 

3 000 000 2021 2027         nerelevantní         v přípravě nerelevantní 

23 
Základní 
škola JIH 

600 066 428 
Bezbariérová 

škola 

vybudování 
výtahů a 

zvedacích plošin 
v areálu školu v 

souladu s 
platnou 

legiastativou 

20 000 000 2022 2027 x x x x nerelevantní x x x   v přípravě ne 
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25 
Základní 
škola JIH 

600 066 428 

Oprava podlahy 
a dovybavení 

školní kuchyně 
a jídelny 

oprava podlahy 
vybavení školní 

kuchyně a 
jídelny novými 

kotli, 
konvektomaty 

5 000 000 2022 2027         nerelevantní   x   x v přípravě ne 

26 
Základní 
škola JIH 

600 066 428 

Rekonstrukce 
tělocvičny a 
dovybavení 

nářadím 

Rekonstrukce 
dovybavení 

nářadím 
4 000 000 2022 2027         nerelevantní   x x   v realizaci nerelevantní 

27 
Základní 
škola JIH 

600 066 428 
Rekonstrukce 
školního sálu 

vybudování 
multifunkční 
prostoru pro 
výuku i volný 

čas 

20 000 000 2023 2027 x x x x nerelevantní x x x x v přípravě ne 

28 
Základní 
škola JIH 

600 066 428 

Přírodní 
zahrada a 

venkovní eko 
učebna 

vybudování 
venkovní eko 

učebny 
700 000 2023 2027 x x x x nerelevantní     x   v přípravě nerelevantní 

29 
Základní 
škola JIH 

600 066 428 

Vnitřní 
konektivita 

školy - 
modernizace 
učebny IT vč. 

zasíťování školy 

vnitřní 
konektivita 

školy - 
modernizace 
učebny IT vč. 

zasíťování školy 

2 000 000 2020 2027 x x x x nerelevantní x x x x v realizaci nerelevantní 

30 
Základní 
škola JIH 

600 066 428 

Rekonstrukce a 
modernizace 

učebny chemie 
/fyzika a 
kabinetu 

Rekonstrukce a 
modernizace 

učebny 
chemie/fyzika  a 

kabinetu 

5 000 000 2022 2027   x x x nerelevantní   x   x v přípravě nerelevantní 
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32 
Základní 
škola JIH 

600 066 428 

Vybudování 
moderní 
učebny 

multimediální 
počítačové a 

kabinetu 

Rekonstrukce a 
modernizace 
multimediální 

učebny a 
kabinetu 

8 000 000 2023 2027 x     x nerelevantní   x x x v přípravě nerelevantní 

33 
Základní 
škola JIH 

600 066 428 

Rekonstrukce a 
modernizace 

školních dílen a 
kabinetů 

Rekonstrukce a 
modernizace 

školních dílen + 
kabinetů 

7 000 000 2023 2027   x x x nerelevantní   x x x v přípravě nerelevantní 

34 
Základní 
škola JIH 

600 066 428 

Rekonstrukce a 
modernizace 

učebny 
výtvarné 
výchovy 

Rekonstrukce a 
modernizace 

učebny 
výtvarné 
výchovy 

3 000 000 2023 2027     x x nerelevantní   x x x v přípravě nerelevantní 

35 
Základní 

škola 
Vítězství 

600 066 606 

Rekonstrukce 
vnitřních 

rozvodů vody, 
kanalizace, 
elektro a 
vytápění 

výměna 
vnitřních 

rozvodů vody, 
kanalizace, 
elektro a 
vytápění 

3 000 000 2021 2027 x x x x nerelevantní x x x   v přípravě nerelevantní 

36 
Základní 

škola 
Vítězství 

600 066 606 

Přírodní 
zahrada s 
učebnou - 

úprava terénu a 
výměna plotu 

přírodní 
zahrada s 
učebnou - 

úprava terénu a 
výměna plotu 

2 000 000 2022 2027 x x x x nerelevantní   x x x v přípravě nerelevantní 

38 
Základní 

škola 
Vítězství 

600 066 606 
Multifunkční 

učebna 

Multifunkční 
učebna - 

rekonstrukce 
půdních prostor  

17 000 000 2022 2027 x x x x nerelevantní x x x x 
zpracovaná 

PD 
ne 
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39 
Základní 

škola 
Vítězství 

600 066 606 
Modernizace a 

dovybavení 
školních dílen 

Modernizace a 
dovybavení 

školních dílen 
700 000 2022 2027   x x x nerelevantní x x x x 

zpracovaná 
PD 

ne 

40 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Lázně 

Kynžvart 

600 066 401 

Průmyslový 
výtah ze ŠJ do 

MŠ, vybavení a 
modernizace 

školní kuchyně 

výtah pro 
převoz jídla ze 
šk. kuchyně do 

MŠ 

3 000 000 2021 2027         nerelevantní         v přípravě ne 

42 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Lázně 

Kynžvart 

600 066 401 

Výtah pro 
vozíčkáře v 

hlavní budově 
ZŠ 

výtah pro 
vozíčkáře 

2 000 000 2021 2027 x x x x nerelevantní         
zpracována 

PD,výběr 
dodavatele 

ano 

43 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Lázně 

Kynžvart 

600 066 401 
Systém 

rekuperace v 
budově ZŠ a MŠ 

odvětrání oxidu 
uhličitého 

3 000 000 2021 2027 x x x x nerelevantní     x   
zpracována 

PD,výběr 
dodavatele 

ano 

44 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Lázně 

Kynžvart 

600 066 401 

Rekonstrukce 
střechy na 

hlavní budově 
ZŠ 

odstranění 
zatékání do 

budovy 
5 000 000 2021 2027 x x x x nerelevantní         

zpracována 
PD,výběr 

dodavatele 
ano 

45 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Lázně 

Kynžvart 

600 066 401 
Modernizace 

odborné 
učebny Fy a CH 

rekonstrukce 
nevyhovující 

učebny 
2 000 000 2022 2027 x x x x nerelevantní   x x x 

zpracovaná 
PD, v 

přípravě 
ne 
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46 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Lázně 

Kynžvart 

600 066 401 

Rekonstrukce 
spojovací 

chodby mezi 
budovou ZŠ a 

MŠ 

rekonstrukce 
popraskaných a 

poničených 
skleněných 

panelů 

2 000 000 2022 2027 x x x x nerelevantní x x x x v přípravě nerelevantní 

47 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Lázně 

Kynžvart 

600 066 401 

Rekonstrukce 
rozvodů vody a 

kanalizace, 
rekonstrukce 

toalet v budově 
MŠ  

nevyhovující 
rozvody a 

sociální zázemí 
10 000 000 2023 2027 x x x x nerelevantní x x x x 

zpracovaná 
PD, výběr 

dodavatele 
ano 

48 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Lázně 

Kynžvart 

600 066 401 
Odvlhčení 
suterénu 

chybí kvalitní 
odvětrání 
suterénu 

2 000 000 2023 2027 x x x x nerelevantní         
zpracovaná 
PD, výběr 

dodavatele 
ano 

49 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Lázně 

Kynžvart 

600 066 401 

Výměna 
rozvodů a těles 

ústředního 
topení a 
rozvodů 

elektřiny a vody 
v budově MŠ a 

tělocvičny 

nevyhovující 
rozvody 

6 000 000 2023 2027 x x x x nerelevantní x x x x 
zpracovaná 

PD, v 
přípravě 

ne 

50 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Drmoul 

600 066 266 

Oprava a 
modernizace 

interiéru, 
dovybavení 

herny a 
oddychová 

zona, 
internetové 

připojení 

Oprava a 
modernizace 

interiéru, 
dovybavení 

herny a 
oddychová 

zona, 
internetové 

připojení 

3 500 000 2022 2027 x x x x nerelevantní x x x x záměr ne 
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51 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Drmoul 

600 066 266 

Výstavba 
tělocvičny ZŠ a 
MŠ Drmoul a 
zpřístupnění 

okolí 
(parkování, 

zeleň, dětské 
hřiště, byt 
správce, 

technické 
zázemí pro 
tělocvičnu) 

Výstavba 
tělocvičny ZŠ a 
MŠ Drmoul a 
zpřístupnění 

okolí 
(parkování, 

zeleň, dětské 
hřiště, byt 
správce, 

technické 
zázemí pro 
tělocvičnu) 

35 000 000 2022 2027   x x x nerelevantní   x x x 
studie, 

příprava VŘ 
ne 

52 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Drmoul 

600 066 266 

Výstavba bytu 
správce ZŠ a 
MŠ Drmoul, 
tělocvičny a 
okolí, "lepší 

školník" 

Výstavba bytu 
správce ZŠ a MŠ 

Drmoul, 
tělocvičny a 
okolí, "lepší 

školník" 

2 500 000 2022 2027         nerelevantní         
studie, 

příprava VŘ 
ne 

53 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Drmoul 

600 066 266 
Rozšíření 

školního hřiště, 
otevření potoka 

Rozšíření 
školního hřiště, 
otevření potoka 

4 200 000 2022 2027   x x x nerelevantní   x x x záměr ne 

56 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Drmoul 

600 066 266 

Zvýšení 
bezpečnosti 

prostřednictvím 
výstavby 
nových 

zastávek (po 
dokončení 

obchvatu I/21) 
a parkování pro 
potřeby školy 

Zvýšení 
bezpečnosti 

prostřednictvím 
výstavby nových 

zastávek (po 
dokončení 

obchvatu I/21) a 
parkování pro 
potřeby školy 

8 400 000 2022 2027         nerelevantní         záměr ne 
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57 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Drmoul 

600 066 266 

Integrace a 
dálkové řízení 

topné soustavy 
v budově ZŠ a 

MŠ 

Integrace a 
dálkové řízení 

topné soustavy 
v budově ZŠ a 

MŠ 

800 000 2022 2027 x x x x nerelevantní x x x x záměr ne 

58 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Drmoul 

600 066 266 

Vybavení 
výpočetní 

technikou - 
obnova 

stávajících PC, 
notebooků, 

popř. tablety v 
budově ZŠ 

Vybavení 
výpočetní 

technikou - 
obnova 

stávajících PC, 
notebooků, 

popř. tablety v 
budově ZŠ 

450 000 2022 2027 x x x x nerelevantní   x   x záměr ne 

59 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Drmoul 

600 066 266 

Výměna a 
doplnění 

interaktivních 
tabulí, 

postupná 
výměna a 
dovybavní 

nábytkem v 
budově ZŠ 

Výměna a 
doplnění 

interaktivních 
tabulí, postupná 

výměna a 
dovybavní 

nábytkem v 
budově ZŠ 

250 000 2022 2027 x x x x nerelevantní   x x x záměr ne 

60 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Drmoul 

600 066 266 

Snížení stropů a 
tím snížní 

energetické 
náročnosti tříd 
v budově MŠ 

Snížení stropů a 
tím snížní 

energetické 
náročnosti tříd v 

budově MŠ 

350 000 2022 2027   x x x nerelevantní x x x x záměr ne 

60 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Drmoul 

600 066 266 

Modernizace 
vybavení dvou 

tříd MŠ 
(nábytek, 
lůžkoviny, 
apod.) v 

budově MŠ 

Modernizace 
vybavení dvou 

tříd MŠ 
(nábytek, 
lůžkoviny, 

apod.) v budově 
MŠ 

350 000 2022 2027   x     nerelevantní         záměr ne 
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61 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Drmoul 

600 066 266 

Obnova 
podlahových 

krytin v budově 
MŠ 

Obnova 
podlahových 

krytin v budově 
MŠ 

250 000 2022 2027   x x x nerelevantní         záměr ne 

62 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Drmoul 

600 066 266 
Vybavení 

nábytkem ve 
školní jídelně 

Vybavení 
nábytkem ve 
školní jídelně 

250 000 2022 2027         nerelevantní   x x x záměr ne 

63 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Drmoul 

600 066 266 

Snížení stropu a 
zlepšení 

akustiky (v 
součastné době 
jako na nádraží) 

ve školní 
jídelně 

Snížení stropu a 
zlepšení 

akustiky (v 
součastné době 
jako na nádraží) 
ve školní jídelně 

450 000 2022 2027         nerelevantní   x x x naceněno ano 

64 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Drmoul 

600 066 266 

Obnova 
vybavení 
kuchyně v 
závisloti na 

stáří a 
opotřebení 

spotřebičů ve 
školní jídelně 

Obnova 
vybavení 

kuchyně v 
závisloti na stáří 

a opotřebení 
spotřebičů ve 
školní jídelně 

2 500 000 2022 2027         nerelevantní         záměr ne 

65 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Drmoul 

600 066 266 

Klimatizace 
budov a využití 
obnovitelných 
zdrojů energie, 
včetně využití 
dešťové vody 

Klimatizace 
budov a využití 
obnovitelných 
zdrojů energie, 
včetně využití 
dešťové vody 

3 500 000 2022 2027 x x x x nerelevantní x x x x záměr ne 



 
 
   „Vzdělávání na Mariánskolázeňsku“  
číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009107 

 

34 
 

 

66 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Drmoul 

600 066 266 
Doplnění 

venkovního 
osvětlení 

Doplnění 
venkovního 

osvětlení 
250 000 2022 2027   x   x nerelevantní   x     záměr ne 

67 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Drmoul 

600 066 266 

Vybudování 
dílen pro 

praktickou 
výuku a 

mimoškolní 
činnost 

Vybudování 
dílen pro 

praktickou 
výuku a 

mimoškolní 
činnost 

2 500 000 2022 2027   x x x nerelevantní   x x x záměr ne 

68 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Drmoul 

600 066 266 

Vybudování 
akustiky v 
hudební a 

jazykové třídě 

Vybudování 
akustiky v 
hudební a 

jazykové třídě 

1 200 000 2022 2027 x x   x nerelevantní x x x x záměr ano 

69 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Drmoul 

600 066 266 

Obnova 
rozvodů 

elektrické 
energie a 

vybavení školy 
úspornými 

světly 

Obnova 
rozvodů 

elektrické 
energie a 

vybavení školy 
úspornými 

světly 

1 200 000 2022 2027 x x x x nerelevantní x x x x 
zpracována 

studie 
nerelevantní 

70 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Stará 

Voda 

600 066 487 
Didaktické 

pomůcky a ICT 
vybavení 

Didaktické 
pomůcky a ICT 

vybavení 
500 000 2020 2027 x x x x nerelevantní   x x x záměr nerelevantní 

71 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Stará 

Voda 

600 066 487 
Přírodní učebna 
- úprava terénu 
a výměna plotu 

Přírodní učebna 
- úprava terénu 
a výměna plotu 

800 000 2021 2027 x x x x nerelevantní   x x x záměr nerelevantní 
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72 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Stará 

Voda 

600 066 487 

Rekonstrukce 
vnitřních 

rozvodů vody, 
kanalizace, 
elektro a 
vytápění 

Rekonstrukce 
vnitřních 

rozvodů vody, 
kanalizace, 
elektro a 
vytápění 

2 000 000 2022 2027 x x x x nerelevantní   x x x  v přípravě nerelevantní 

73 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Stará 

Voda 

600 066 487 
Realizace nové 

fasády školy  
Realizace nové 

fasády školy  
2 000 000 2023 2027 x x x x nerelevantní   x x x v přípravě nerelevantní 

74 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Tři 
Sekery 

650 015 371 
Didaktické 

pomůcky a ICT 
vybavení 

 modernizace 
didaktických 

pomůcek a ICT 
vybavení 

500 000 2021 2027 x x x x x   x x x nerelevantní ne 

75 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Tři 
Sekery 

650 015 371 

Oplocení 
zahrady a 
vyvýšené 
záhony  

nové plocení 
zahrady a 
vyvýšené 
záhony  

250 000 2022 2027   x   x x   x x x v přípravě ne 

77 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Tři 
Sekery 

650 015 371 
Vybavení pro 

polytechnickou 
výchovu 

Vybavení pro 
polytechnickou 

výchovu 
400 000 2021 2027   x x x x   x x x v přípravě ne 

78 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Tři 
Sekery 

650 015 371 
Úprava půdních 

prostor 

úprava půdních 
prostor na 

moderní učební 
prostor  

5 000 000 2022 2027 x x x x x x x x x záměr ne 
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79 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Tři 
Sekery 

650 015 371 
Modernizace 

šaten 
stavební úprava 
a nevé vybavení 

400 000 2022 2027         x     x   v přípravě nerelevantní 

80 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Tři 
Sekery 

650 015 371 
Rozvody vody a 
topení včetně 

těles 

rozvody vody a 
topení včetně 

těles 
1 500 000 2022 2027 x x x x x x   x   v přípravě nerelevantní 

81 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Tři 
Sekery 

650 015 371 
Oprava fasády 

budovy ZŠ 
oprava fasády 

budovy 
600 000 2022 2027         x         záměr nerelevantní 

82 
Základní 

škola Velká 
Hleďsebe 

600 066 479 

Přístavba 
základní školy - 

odborné 
učebny a školní 

jídelna 

přístavba 
základní školy - 

odborné učebny 
a školní jídelna 

27 000 000 2021 2027 x x x x nerelevantní x x x x 
zpracovaná 

PD 
ano 

83 
Základní 

škola Velká 
Hleďsebe 

600 066 479 

Didaktické 
pomůcky a 

vybavení ICT, 
internetové 

připojení 

Didaktické 
pomůcky a 

vybavení ICT, 
internetové 

připojení 

2 000 000 2021 2027 x x x x nerelevantní x x x x v přípravě nerelevantní 

84 
Základní 

škola Velká 
Hleďsebe 

600 066 479 

Naučná 
zahrada - 

úprava terénu a 
výměna plotu 

Naučná zahrada 
- úprava terénu 
a výměna plotu 

800 000 2021 2027 x x x x nerelevantní   x x x 
zpracovaná 

PD 
nerelevantní 
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85 
Základní 

škola Velká 
Hleďsebe 

600 066 479 
Rekonstrukce 
školních dílen 

Rekonstrukce 
školních dílen 

3 000 000 2021 2027   x x x nerelevantní   x x x záměr ne 

86 
Základní 

škola Velká 
Hleďsebe 

600 066 479 

Úprava prostor 
ve škole pro 
odbornou 

výuku F - CH 

Úprava prostor 
ve škole pro 

odbornou výuku 
F - CH 

2 000 000 2022 2027 x x x x nerelevantní   x x x 
zpracovaná 

PD 
ano 

87 
Základní 

škola 
Čtyřlístek 

691 005 001 
Didaktické 

pomůcky a ICT 
vybavení 

modernizace 
didaktických  

pomůcek a ICT 
vybavení 

500 000 2021 2027 x x x x nerelevantní x x x x realizováno nerelevantní 

88 
Základní 

škola 
Čtyřlístek 

691 005 001 
Lesní učebna - 

úprava terénu a 
polní kuchyně 

lesní učebna - 
úprava terénu a 
polní kuchyně 

1 800 000 2022 2027 x x x x nerelevantní   x x x 

uzavřená 
smlouva s 

městem ML o 
pronájmu 

pozemku a 
sohlas s 
realizací 

nerelevantní 

89 
Základní 

škola 
Čtyřlístek 

691 005 001 
Učebna fyziky a 

chemie 
Učebna fyziky a 

chemie 
2 000 000 2023 2027 x x x x nerelevantní   x x x záměr nerelevantní 

90 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Dolní 

Žandov 

600 066 517 
Oplocení areálu 

a doplnění 
herních prvků 

oplocení areálu 
a doplnění 

herních prvků 
1 500 000 2020 2027 x x x   nerelevantní   x x   záměr nerelevantní 

91 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Dolní 

Žandov 

600 066 517 

Modernizace 
interiéru, 
didaktické 

pomůcky MŠ + 
přípravná třída 

modernizace 
interiéru, 
didaktické 

pomůcky MŠ + 
přípravná třída 

1 000 000 2020 2027 x x x x nerelevantní   x x x v přípravě nerelevantní 
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92 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Dolní 

Žandov 

600 066 517 
Monitorovací 

systém 
monitorovací 

systém 
150 000 2020 2027         nerelevantní       x v přípravě nerelevantní 

93 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Dolní 

Žandov 

600 066 517 

Renovace 
podlah a 

dovybavení 
učeben, 
výměna 

interiérových 
dveří 

renovace 
podlah a 

dovybavení 
učeben, výměna 

interiérových 
dveří 

2 500 000 2021 2027 x x x x nerelevantní x x x x v realizaci nerelevantní 

94 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Dolní 

Žandov 

600 066 517 

Rekonstukce 
vnitřních 

rozvodů vody, 
kanalizace, 

vytápění 

rekonstukce 
vnitřních 

rozvodů vody, 
kanalizace, 

vytápění 

5 000 000 2021 2027 x x x x nerelevantní x x x   záměr ne 

95 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Dolní 

Žandov 

600 066 517 

Rekonstrukce a 
dovybavení 

školní kuchyně 
a jídelny 

rekonstrukce a 
dovybavení 

školní kuchyně a 
jídelny 

4 000 000 2021 2027         nerelevantní         záměr ne 

96 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Dolní 

Žandov 

600 066 517 

Rekostrukce 
tělocvičny a 
dovybavení 

nářadím 

rekostrukce 
tělocvičny a 
dovybavení 

nářadím 

3 000 000 2022 2027         nerelevantní   x x x záměr ne 

97 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Dolní 

Žandov 

600 066 517 

Multifunkční 
prostor pro 
odpočinek a 

zábavu - pro ZŠ, 
MŠ, ŠD 

multifunkční 
prostor pro 
odpočinek a 

zábavu - pro ZŠ, 
MŠ, ŠD 

2 000 000 2022 2027 x x x x nerelevantní x x x x záměr ne 
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99 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Dolní 

Žandov 

600 066 517 

Vybavení 
kabinetů, 

zázemí pro 
zaměstnance 

ZŠ a MŠ 

vybavení 
kabinetů, 

zázemí pro 
zaměstnance ZŠ 

a MŠ 

500 000 2022 2027 x x x x nerelevantní x x x x záměr ne 

100 

Základní 
škola a 

mateřská 
škola Dolní 

Žandov 

600 066 517 

Bezbariérovost 
školy, 

školského 
zařízení 

bezbariérovost 
školy, školského 

zařízení 
2 500 000 2021 2027 x x x x nerelevantní x x x x v přípravě ne 

104 

Základní a 
mateřská 

škola  Dolní 
Žandov 

600 066 517 

Rozvoj 
infrastruktury 
ZŠ a MŠ Dolní 

Žandov 

Vybudování 
odborných 
učeben a 

kabinetů ve 
vazbě na klíčové 

kompetence 
IROP. Součástí 

projektu je i 
vybudování 

družin, 
knihovny a 

školní kuchyňky. 

32 000 000 2022 2026 x x x x nerelevantní x x x x 
zpracované 

rozpočty 
ne 
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