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Vize  
     Školy a školská zařízení mají dostatek personálních kapacit a dalších prostředků, vzdělávacích materiálů, pomůcek a metodik pro vzdělávání žáků, 

kteří dosahují výsledků vzdělávání odpovídajících jejich individuálním osobnostním schopnostem a dovednostem a jsou úspěšní ve své vzdělávací 

kariéře. Učitelé jsou odborně vzdělaní, kreativní a spokojení. Škola je pro děti, žáky, pedagogy a rodiče místem pro vzdělávání a výchovu, otevřené 

všem bez rozdílů, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Klima školy vytváří pocit vzájemné důvěry. Kapacita a struktura škol a 

školských zařízení odpovídají požadavkům regionu, jsou vytvořeny podmínky pro spolupráci s dalšími kompetentními institucemi.   

     MAP ORP Žatec a ORP Podbořany slouží především k popisu dosažení ideálního stavu v jednotlivých tematických oblastech.  
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Popis zapojení aktérů  
     Strategický rámec Místního akčního plánu MAP ORP Žatec a ORP Podbořany byl vytvořen v souladu s principy strategického plánování s důrazem 

na co nejširší zapojení širokého spektra partnerů. Do příprav strategického rámce tak byl zapojen co největší počet relevantních subjektů, institucí a 

dalších partnerů, kteří působí na území ORP Žatec a ORP Podbořany v oblasti vzdělávání a výchovy dětí a žáků.   

     Nejdříve proběhla analýza stávajících strategických dokumentů na území ORP Žatec a ORP Podbořany a analýza dat z dotazníkového šetření 

MŠMT a realizačním týmem projektu bylo provedeno vlastní dotazníkové šetření. Na základě výstupů z této analytické fáze byly stanoveny prioritní 

oblasti, které jsou řešeny při přípravě strategického rámce.   

     Souběžně probíhalo také místní šetření, které bylo provedeno realizačním týmem projektu na základě individuálních setkání s jednotlivými 

partnery, ať už z řad vedoucích pracovníků škol a školských zařízení, neziskových organizací pracujících s dětmi a žáky nebo zřizovatelů mateřských  

a základních škol. V rámci těchto individuálních jednání byl proveden sběr investičních projektových záměrů či námětů a zároveň byly diskutovány 

prioritní oblasti a možnosti jejich řešení v rámci příprav Místního akčního plánu.   

     Na zpracování strategického rámce se významně podíleli členové jednotlivých pracovních skupin a vedoucí pracovních skupin, kteří se při prvních 

setkáních těchto skupin věnovali analýze souhrnných dat z dotazníkového šetření MŠMT, která posloužila jako základ pro tvorbu SWOT analýz v 

pracovních skupinách a definování priorit.  Na základě priorit a SWOT analýz byly následně definovány specifické cíle, které jsou měřitelné, aktuální, 

časově ohraničené a reálné.   
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     Pracovní skupiny MAP ORP Žatec a ORP Podbořany:  

1. Matematická a digitální gramotnost na základních školách 
2. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém a environmentálním vzdělávání a kariérové 

poradenství v základních školách 
3. Rovné příležitosti 
4. Čtenářská gramotnost v základním a předškolním vzdělávání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 
5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 
6. Předškolní vzdělávání a výchova – inkluze, kvalita, kapacita 
7. PS pro financování 

     V rámci aktualizace tohoto SR pak byli v prvním pololetí roku 2020 jednotliví aktéři vyzváni k aktualizaci svých investičních záměrů a v rámci 

pracovních skupin pak došlo na základě SWOT analýz a diskuse také k aktualizaci strategických cílů.   
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Přehled zapojených aktérů a cílových skupin  
Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení  

- Prostřednictvím dotazníkového šetření MŠMT  

- Vlastním dotazníkovým šetřením realizátora projektu  

- Osobním jednáním se členy realizačního týmu projektu  

- Jako členové řídícího výboru  

- Jako členové pracovních skupin  

- Prostřednictvím informací o projektu na webu www.vzdelavani-zatecko.cz, www.vzdelavani-podbořansko.cz  
  

Pedagogičtí pracovníci  

- Osobním jednáním se členy realizačního týmu projektu  

- Jako členové řídícího výboru  

- Jako členové pracovních skupin  

- Prostřednictvím informací o projektu na webu www.vzdelavani-zatecko.cz, www.vzdelavani-podbořansko.cz 
 

     Další pracovníci působící v oblasti vzdělávání a asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, pracovníci 

organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství  

- Osobním jednáním se členy realizačního týmu projektu  
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- Jako členové řídícího výboru  

- Jako členové pracovních skupin  

- Prostřednictvím informací o projektu na webu www.vzdelavani-zatecko.cz, www.vzdelavani-podbořansko.cz  
 

Zástupci neziskových organizací působících ve vzdělávání dětí a žáků:  

- Osobním jednáním se členy realizačního týmu projektu  

- Jako členové řídícího výboru  

- Jako členové pracovních skupin  

- Prostřednictvím informací o projektu na webu www.vzdelavani-zatecko.cz, www.vzdelavani-podbořansko.cz  
 

Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působících ve vzdělávací politice  

- Osobním jednáním se členy realizačního týmu projektu  

- Jako členové řídícího výboru  

- Prostřednictvím informací o projektu na webu www.vzdelavani-zatecko.cz, www.vzdelavani-podbořansko.cz  
 

Rodiče dětí a žáků, veřejnost  

- Osobním jednáním se členy realizačního týmu projektu  

- Jako členové řídícího výboru  
 

- Jako členové pracovních skupin  

- Prostřednictvím informací o projektu na webu www.vzdelavani-zatecko.cz, www.vzdelavani-podbořansko.cz  
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 Popis priorit a cílů  
 Čtenářská gramotnost  
  Čtenářská gramotnost v základním a předškolním vzdělávání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 
 

Priorita 1 Budování kapacit MŠ a ZŠ v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti. 

Specifický cíl 1.1. Pedagogové MŠ a ZŠ absolvují vzdělávání v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti . 

Zdůvodnění cíle Vzhledem k zájmu a identifikované potřebě v průběhu plánování je potřeba reagovat na poptávku po vzdělávání pedagogů MŠ v oblasti 
práce s knihou a dalšími materiály, které rozvíjejí čtenářskou pregramotnost.   

Aktivity a termíny Minimálně 12 pedagogů se od září 2020 do června 2022 zúčastní vzdělávacích kurzů. 

Garanti Garant PS Čtenářská gramotnost / Koordinátor vzdělávání a exkurzí MAP2 / Koordinátor plánování MAP2 

Zdroje MAP2, Šablony 

Specifický cíl 1.2. Do roku 2024 je minimálně 5 MŠ a 5 ZŠ podpořeno nákupem nové literatury. 

Zdůvodnění cíle Pro rozvoj čtenářské gramotnosti je potřeba udržovat knižní fond aktualizovaný. Pedagogové uvádějí knihy jako hlavní materiál pro rozvoj 
čtenářské gramotnosti.  

Aktivity a termíny V období září 2020 až leden 2022 bude nakoupeno minimálně 10 kusů literatury do každé z minimálně 5 MŠ a minimálně 5 ZŠ. 

Garanti Koordinátor plánování MAP2 / Manažer MAP2 / Garant PS Čtenářská gramotnost 

Zdroje MAP2 

Specifický cíl 1.3. Pedagogové budou sdílet informace, zkušenosti, metodické postupy a literaturu na platformě MAP. 

Zdůvodnění cíle Ukazuje se jako přínosné sdílení materiálů a metod mezi pedagogy na platformě pracovní skupiny MAP v podobě návštěv školních 
knihoven s prezentací používaných materiálů a metod. 

Aktivity a termíny 
V období září 2020 až červen 2022 se minimálně 8x sejde pracovní skupina Čtenářská gramotnost s využitím prostorů zapojených škol, 

které slouží k rozvoji čtenářské gramotnosti.  

Garanti Koordinátor plánování MAP2 / Garant PS Čtenářská gramotnost 

Zdroje MAP2 

Specifický cíl 1.4. Spolupráce s autory dětské literatury v MŠ a ZŠ. 
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Zdůvodnění cíle Autorská čtení a besedy jsou jednou z přínosných forem pro rozvoj čtenářské gramotnosti.  

Aktivity a termíny Do června 2022 se uskuteční minimálně 2 debaty s autory dětské literatury. 

Garanti Koordinátor plánování MAP2 / Garant PS Čtenářská gramotnost 

Zdroje MAP2 

Specifický cíl 1.5. Do roku 2024 bude výuka českého jazyka zajištěna větším podílem tandemové výuky na minimálně dvou školách.   

Zdůvodnění cíle I nadále se ukazuje, že tandemová výuka je přínosná a nabízí celou řadu dalších možností pro lepší rozvoj čtenářské gramotnosti. 

Aktivity a termíny Do června 2022 bude odzkoušena tandemová výuka na dalších 2 ZŠ. 

Garanti Koordinátor plánování MAP2 / Garant PS Čtenářská gramotnost 

Zdroje  

Specifický cíl 1.6. Navázání spolupráce s knihovnou Václava Havla. 

Zdůvodnění cíle Pro lepší rozvoj kapacit pedagogů využijeme nabídky v rámci spolupráce s knihovnou Václava Havla.  

Aktivity a termíny Do roku 2022 proběhnou minimálně 4 aktivity ve spolupráci s knihovnou Václava Havla.  

Garant Garant PS Čtenářská gramotnost. 

Zdroje MAP2 

Priorita 2 Podpora žáků v rozvoji čtenářské gramotnosti. 

Specifický cíl 2.1. Do roku 2024 bude na minimálně 3 školách realizováno čtení starších žáků dětem a mladším žákům.  

Zdůvodnění cíle Čtení starších žáků přináší do rozvoje čtenářské gramotnosti vzor mladším čtenářům.  

Aktivity a termíny Do června 2022 proběhne minimálně na 3 ZŠ čtení starších žáků mladším žákům. 

Garanti Garant PS Čtenářská gramotnost. 

Zdroje  
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Předškolní vzdělávání – inkluze 
Předškolní vzdělávání a výchova – inkluze, kvalita, kapacita 

Priorita 3 Budování kapacit MŠ v oblasti rovných příležitostí. 

Specifický cíl 3.1. Pedagogové a asistenti pedagoga v MŠ budou vzděláváni v práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Zdůvodnění cíle 
Stále je identifikována potřeba ve vzdělávání pedagogů v práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále je potřeba vzdělávat 

asistenty pedagoga.  

Aktivity a termíny 12 pedagogů MŠ se od září 2020 do června 2022 zúčastní vzdělávacích kurzů. 

Garanti Garant PS Předškolní vzdělávání / RT MAP2 

Zdroje MAP2 

Specifický cíl 3.2. Pedagogové absolvují vzdělávání v logopedické prevenci. 

Zdůvodnění cíle V území jsou nedostatečné kapacity klinických logopedů.  

Aktivity a termíny 6 pedagogů MŠ absolvuje vzdělávání v logopedické prevenci v období září 2020 až červen 2022. 

Garanti RT MAP2 

Zdroje MAP2 

Specifický cíl 3.3. MŠ budou testovat pomůcky pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Zdůvodnění cíle Využití příležitosti realizace MAP2 k nákupu a testování pomůcek pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Aktivity a termíny Mateřské školy budou mít od září 2020 do června 2022 možnost zakoupit a testovat pomůcky nebo si již zakoupené pomůcky mezi sebou 
zapůjčit.  

Garanti Garant PS Předškolní vzdělávání / RT MAP2 

Zdroje MAP2 

Specifický cíl 3.4. Pedagogové MŠ absolvují vzdělávání v práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem.  

Zdůvodnění cíle  V území je větší počet dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.   
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Aktivity a termíny Pedagogové MŠ absolvují v období září 2020 až duben 2021 odborný seminář k práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem. 

Garanti Garant PS Předškolní vzdělávání / RT MAP2 

Zdroje MAP2 

Priorita 4 Podpora dětského zájmu o polytechnické vzdělávání. 

Specifický cíl 4.1. 
Minimálně na 6 MŠ budou probíhat aktivity pro posílení zájmu dětí a pedagogů o technické obory prostřednictvím přirozené 

hravosti a poznávání světa kolem sebe.  

Zdůvodnění cíle I nadále přetrvává zájem o program malé technické univerzity, který rozvíjí přirozenou hravost a poznávání světa kolem sebe.  

Aktivity a termíny V MŠ bude realizován v období září 2020 až červen 2022 program malé technické univerzity. 

Garanti RT MAP2 

Zdroje MAP2 
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Aktivní využívání cizích jazyků 
Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Priorita 5 Budování kapacit v oblasti metodických postupů ve výuce cizích jazyků. 

Specifický cíl 5.1 Pedagogové se budou vzdělávat v metodických postupech pro aktivní využívání cizích jazyků.     

Zdůvodnění cíle I přes to, že učitelé cizích jazyků dovedně prohlubují své kompetence ve využívání svého jazyka, je vzdělávání v nových metodách výuky 
potřebné.  

Aktivity a termíny V období září 2020 až červen 2022 se minimálně 6 učitelů cizích jazyků zúčastní vzdělávání v nových metodách výuky cizích jazyků.  

Garanti Garant PS Cizí jazyky 

Zdroje MAP2 

Specifický cíl 5.2 Využívání rodilých mluvčích ve výuce cizích jazyků.  

Vyhodnocení Jak dokazují i výsledky šetření ČŠI, je rodilý mluvčí ve výuce cizího jazyka jedním z největších přínosů pro aktivní využívání cizích 
jazyků.  

Aktivity a termíny Do června 2022 se na minimálně 4 ZŠ zapojí do výuky cizího jazyka rodilý mluvčí.  

Garanti Garant PS Cizí jazyky / RT MAP2 

Zdroje  

Specifický cíl 5.3 Pedagogové budou vzděláváni v možnostech využití digitálních technologií ve výuce cizích jazyků.  

Zdůvodnění cíle S rozvojem a zapojením digitálních technologií je možné u žáků vzbudit větší zájem o aktivní užívání cizích jazyků.  

Aktivity a termíny V období září 2020 až červen 2022 se minimálně 6 pedagogů zúčastní vzdělávání ve využitá digitálních technologií ve výuce cizích jazyků.  

Garanti Garant PS Cizí jazyky / RT MAP2 

Zdroje MAP2 

Priorita 6 Vybavení škol pro rozvoj aktivního používání cizích jazyků. 

Specifický cíl 6.1 Školy budou vybaveny pomůckami, cizojazyčnými knihami a programy (sw) pro výuku cizích jazyků.    

Zdůvodnění cíle Učitelé mohou využít možnosti realizace projektu MAP2 k nákupu a otestování nových pomůcek, knih a softwaru nebo si takto zakoupené 
materiály z projektu MAP2 mezi sebou půjčit.  
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Aktivity a termíny V období září 2020 až červen 2022 využije minimálně 8 škol možnost k testování nových pomůcek, knih a dalších materiálů.  

Garanti Garant PS Cizí jazyky / RT MAP2 

Zdroje MAP2 
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Rovné příležitosti 
 Rovné příležitosti  

Priorita 7 Budování kapacit ZŠ v oblasti rovných příležitostí a inkluze. 

Specifický cíl 7.1 Pedagogové a asistenti pedagoga budou vzdělávání v práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Zdůvodnění cíle Připravení učitelé a asistenti pedagoga jsou základem úspěšného inkluzivního vzdělávání. 

Aktivity a termíny V období září 2020 až červen 2022 projde minimálně 12 pedagogů a minimálně 12 asistentů vzděláváním v oblasti práce s dětmi se 
speciálními vzdělávacími potřebami.  

Garanti Garant PS Rovné příležitosti / RT MAP2 

Zdroje MAP2 

Specifický cíl 7.2 Pedagogové a asistenti pedagogů budou sdílet své zkušenosti a znalosti, metodické postupy a informace na platformě MAP2.  

Zdůvodnění cíle Mimo formální vzdělávání asistentů a pedagogů se osvědčuje i vzájemná spolupráce a sdílení metodických postupů a využívání pomůcek 
na workshopech na platformě MAP. Jedná se o přirozenou cestu sdílení a nabývání znalostí a zkušeností.  

Aktivity a termíny Minimálně 15 pedagogů se v období od září 2020 do června 2022 zúčastní workshopů sdílení dobré praxe na platformě pracovní skupiny 
MAP2. 

Garant Garant PS Rovné příležitosti / RT MAP2 

Zdroje MAP2 

Specifický cíl 7.3 Pedagogové a asistenti budou vzdělávání v diagnostice žáků. 

Zdůvodnění cíle Mimo vzdělávání v oblasti práce s již diagnostikovanými žáky je velmi potřebné posílení diagnostiky samotné. Proto je potřebné 
vzdělávání pedagogů i asistentů pedagoga v pomocné diagnostice. 

Aktivity a termíny Do června roku 2022 se minimálně 16 pedagogů a 12 asistentů pedagoga zúčastní vzdělávání v oblasti pomocné diagnostiky. 

Garant Garant PS Rovné příležitosti / RT MAP2 

Zdroje MAP2 

Priorita 8 Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Specifický cíl 8.1. Spolupráce základních škol, zřizovatelů a poskytovatelů služeb. 
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Zdůvodnění cíle Pro zlepšení kvality péče o děti se SVP je potřeba užší spolupráce s dalšími zainteresovanými subjekty. Je tak velmi potřebná spolupráce 
s poskytovateli služeb, zřizovateli, organizací neformálního vzdělávání a škol.  

Aktivity a termíny Do června 2022 se minimálně 6x sejde platforma pro spolupráci škol, zřizovatelů a poskytovatelů služeb.  

Garant Garant PS Rovné příležitosti 

Zdroje MAP2 
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Matematická gramotnost  
Matematická a digitální gramotnost na základních školách 

Priorita 9 Budování znalostních kapacit škol v oblasti rozvoje matematické gramotnosti. 

Specifický cíl 9.1 Učitelé matematiky se budou vzdělávat v metodických postupech a práci s pomůckami. 

Zdůvodnění cíle 
Vedle tradičních metod výuky matematiky se objevují metody nové a pedagogové se často setkávají buď s možností výběru metody, nebo 
s nutností znalosti konkrétní metody, se kterou například žák přichází z malotřídní venkovské školy. Cílem je pomoci učitelům v orientaci 
v nových metodách.  

Aktivity a termíny Do června 2022 se minimálně 12 pedagogů zúčastní vzdělávání v nových metodách výuky matematiky.  

Garant Garant PS Matematická gramotnost / RT MAP2 

Zdroje MAP2 

Priorita 10 Vybavení základních škol v oblasti rozvoje matematické gramotnosti. 

Specifický cíl 10.1 
Do roku 2022 si minimálně 6 škol vyzkouší ve výuce nové pomůcky a jiné výukové materiály z prostředků MAP2. Práci s materiály 

a pomůckami budou na platformě pracovní skupiny MAP2prezentovat dalším pedagogům.  

Zdůvodnění cíle   Práci s materiály a pomůckami budou pedagogové na platformě pracovní skupiny MAP2 prezentovat dalším pedagogům. 

Aktivity a termíny Od září 2020 budou nakupovány výukové materiály k pilotnímu testování na školách, poté budou prezentovány pedagogy na platformě 
pracovní skupiny.  

Garant Garant PS Matematická gramotnost / RT MAP2 

Zdroje MAP2 

Priorita 11 Podpora zájmu žáků o matematiku. 

Specifický cíl 11.1 Pedagogové matematiky uspořádají místní logické a matematické olympiády.  

Zdůvodnění cíle Je potřebné rozvíjet matematické a logické myšlení u žáků zábavnou a soutěžní formou.  

Aktivity a termíny Do června roku 2022 se uskuteční první dvě matematické olympiády.  

Garant Garant PS Matematická gramotnost / RT MAP2 

Zdroje MAP2 
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Polytechnické a environmentální vzdělávání 
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém a environmentálním vzdělávání a kariérové poradenství v základních školách 

Priorita 12 Budování kapacit ZŠ v oblasti polytechnické a environmentální výuky. 

Specifický cíl 12.1. Do roku 2022 jsou 2 školy adekvátně vybaveno jak prostorově, tak materiálně pro rozvoj polytechnického a environmentálního 
vzdělávání, prostorového, logického myšlení a manuálních dovedností žáků. 

Zdůvodnění cíle Některé školy stále nemají odpovídající zázemí a vybavení pro výuku polytechnických oborů. Prostorové zázemí a vybavení se stále 
ukazuje pro rozvoj polytechnické výuky jako zásadní.  

Aktivity a termíny Do roku 2022 budou další dvě školy adekvátně vybaveny prostorově a materiálně pro rozvoje polytechnického a environmentálního 
vzdělávání. 

Garant Garant PS Polytechnické vzdělávání / RT MAP2 

Zdroje EU 

Specifický cíl 12.2. Vybavení ZŠ pro práci v oblasti rozvoje polytechnického a environmentálního vzdělávání. 

Zdůvodnění cíle Pedagogové mají možnost využít prostředků MAP2 k nákupu a testování nových pomůcek a výukových materiálů. Otestované pomůcky 
prezentují dále na platformě MAP dalším kolegům a nabízí je k zapůjčení.  

Aktivity a termíny Do června roku 2022 si minimálně 8 pedagogů otestuje nové výukové materiály a pomůcky nakoupené z prostředků MAP2. Tyto 
pomůcky a materiály bude prezentovat na platformě pracovní skupiny svým kolegům.  

Garant Garant PS Polytechnické vzdělávání / RT MAP2 

Zdroje MAP2 

Specifický cíl 12.3. Do roku 2022 je stále funkční platforma pro sdílení dobrých praxí mezi učiteli, školami a dalšími vzdělávacími subjekty v regionu 
v oblasti polytechnického, environmentální vzdělávání a kariérového poradenství v koordinaci KAP Ústeckého kraje. 

Zdůvodnění cíle I nadále se činnost platformy jeví jako velmi přínosná a žádaná aktivita, o kterou je mezi pedagogy polytechnických oborů velký zájem.  

Aktivity a termíny Do roku 2022 se minimálně 8x sejde platforma pro sdílení dobrých praxí mezi učiteli, školami a dalšími vzdělávacími subjekty.  

Garant Garant PS Polytechnické vzdělávání / RT MAP2 
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Zdroje MAP2 

Specifický cíl 12.4. Do roku 2022 jsou na 3 školách realizovány 3 aktivity ve spolupráci s rodiči, zaměstnavateli, středními a vysokými školami. 

Zdůvodnění cíle V rámci dopadů polytechnického vzdělávání na kariérní poradenství pro žáky je přínosné pořádat společně se zaměstnavateli společné 
aktivity, návštěvy provozů, výroby apod.   

Aktivity a termíny Do roku 2022 proběhnou minimálně 3 aktivity spolupráce.  

Garant Garant PS Polytechnické vzdělávání / RT MAP2 

Zdroje MAP2 / Ústecký kraj / Zaměstnavatelé / Zřizovatelé 

Specifický cíl 12.5 20 pedagogů se aktivně zúčastní do roku 2022 7 vzdělávacích aktivit1 v oblasti polytechnického, environmentálního vzdělávání a 
rozvíjení prostorového a logického myšlení a manuálních dovedností dětí a žáků. 

Zdůvodnění cíle Vzdělávání pedagogů je stále potřebné a žádané.  

Aktivity a termíny Do roku 2022 proběhne minimálně 7 vzdělávacích aktivit.  

Garant Garant PS Polytechnické vzdělávání. 

Priorita 13 Podpora žáků v oblasti rozvoje polytechnického a environmentálního vzdělávání. 

Specifický cíl 13.1 Do roku 2022 zrealizuje 5 škol 5 vzdělávacích aktivit podporujících samostatnou a individuální práci dětí a žáků, jejich fantazii, 
iniciativu a seberealizaci v oblasti podnikavosti, iniciativy a kreativity, polytechnického a environmentálního vzdělávání. 

Zdůvodnění cíle Vzdělávací aktivity jsou pro žáky velmi přínosné, je o ně zájem a na platformě MAP byla deklarována jejich další potřebnost.  

Aktivity a termíny Do roku 2022 pro běhně minimálně 5 vzdělávacích aktivit na pěti školách.  

Garant Garant PS Polytechnické vzdělávání. 

Zdroje MAP2 / Zřizovatelé / Školy 
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     Přehled cílů a jejich vazeb na témata MAP  
 

 Povinná témata:   

Téma 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita – kapacita   

Téma 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání   

Téma 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem,   

Doporučená témata:   

Téma 4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků   

Téma 5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání   

Téma 6. Kariérové poradenství v základních školách   

 

Volitelná témata:   

Téma 7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků   

Téma 8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka   

Téma 9. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků,   

Téma 10. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků  
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Cíl  Téma 1  Téma 2  Téma 3  Téma 4  Téma 5  Téma 6  Téma 7  Téma 8  Téma 9  Téma 10  

1.1   XXX         

1.2   XXX         

1.3   XXX         

1.4   XXX        XXX 

1.5   XXX         

1.6   XXX        XXX 

2.1   XXX       XXX  

3.1  XXX  XXX        

3.2  XXX  XXX        

3.3  XXX  XXX        

3.4  XXX  XXX        

4.1  XXX    XXX      

5.1         XXX   

5.2         XXX  XXX 

5.3        XXX XXX   

6.1        XXX XXX   

7.1    XXX        

7.2    XXX        

7.3    XXX        

8.1    XXX        

9.1   XXX         



 

Schváleno Řídícím výborem MAP2 Podbořansko–Žatecko dne 19.11.2020  

  

Cíl  Téma 1  Téma 2  Téma 3  Téma 4  Téma 5  Téma 6  Téma 7  Téma 8  Téma 9  Téma 10  

10.1   XXX         

11.1   XXX  XXX       

12.1     XXX XXX      

12.2      XXX  XXX    

12.3      XXX XXX     

12.4      XXX      

12.5      XXX  XXX    

13.1     XXX XXX  XXX    
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Investiční priority – seznam projektových záměrů pro IROP  
 

Subjekt Název záměru 

Očekáváné 
celkové 

náklady na 
projekt v 

KČ 

Očekáváný 
termín 

realizace od 

Typ projektu 
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Masarykova základní 
škola Lubenec, okres 
Louny (600082741) 

Lubenecké vzdělávání 
pro budoucnost – 
polytechnické 
vzdělávání, vč. 
bezbariérového 
přístupu, úpravy 
venkovního prostředí 
s vazbou na EVVO 
(#107) 

8000000 31.12.2020 
      

Plánováno 

Lubenecké vzdělávání 
pro budoucnost – 
přírodovědné 
vzdělávání a EVVO, 
vč. bezbariérového 
přístupu (#108) 

3000000 31.12.2020 
      

Zrealizováno 

Lubenecké vzdělávání 
pro budoucnost – 
jazykové vzdělávání 
(#109) 

2000000 31.12.2020 
      

Plánováno 
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Lubenecké vzdělávání 
pro budoucnost – 
práce s digitálními 
technologiemi, 
podpora čtenářské, 
matematické 
gramotnosti a 
bezbariérového 
přístupu (#110) 

2000000 31.12.2020 
      

Plánováno 

Lubenecké vzdělávání 
pro budoucnost – 
multimediální 
prostory v půdní 
vestavbě (#111) 

19000000 31.12.2020 
      

Plánováno 

Lubenecké vzdělávání 
pro budoucnost II 
(multimediální 
učebny) (#112) 

30000000 31.12.2022 
      

Plánováno 

Bezbariérový prostor 
šatny pro žáky (#113) 570000 31.12.2020 

      

Plánováno 

Centrum volného 
času a multimediální 
učebna s vazbou na 
přírodní vědy a 
podporou digitálních 
technologií (#114) 

10000000 31.12.2020 
      

Plánováno 

Modernizace 
venkovní učebny pro 
vzdělávání přírodních 
věd, vč. podpory 
dalších KK (#115) 

470000 31.12.2020 
      

Plánováno 
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Mateřská škola Holedeč, 
příspěvková 
organizace (691004510) 

Nová školička pro 
malé kamarády. (#48) 3000000 31.12.2024 

      

Plánováno 

Rekonstrukce 
půdních prostor – 
třída pro děti (#51) 

1000000 31.12.2024 
      

Plánováno 

Mateřská škola 
Měcholupy (600082458) 

Rozšíření kapacity 
(#78) 5000000 31.12.2024 

      

Plánováno 

Mateřská škola Žatec, 
Bratří Čapků 2775, okres 
Louny (600082652) 

Zřízení venkovní 
učebny – „Zahradní 
škola“ (#43) 

500000 31.12.2023 
      

Plánováno 

MOSTY – sociálně 
psychologické centrum, 
z.s. (0) 

Komunitně vzdělávací 
centrum (#151) 8000000 31.12.2020 

      

Plánováno 

Město Žatec (0) Robotické centrum 
(#52)  

5000000 31.12.2020 
      

V realizaci 

Základní škola a 
mateřská škola Liběšice, 
okres Louny, 
příspěvková 
organizace (600083080)  

Venkovní učebna (#7) 5000000 31.12.2024 Plánováno 

IT pro I. třídu (#8) 200000 31.12.2019 
      

Plánováno 

Stavební úpravy a 
vybavení venkovních 
prostor – hřiště, 
zahrada (#9) 

2000000 31.12.2024 
      

Plánováno 
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Základní škola a 
mateřská škola 
Petrohrad, okres Louny, 
příspěvková 
organizace (600083047) 

Venkovní učebna 
zaměřená na 
environmentální a 
polytechnickou 
výchovu (#124) 

1000000 31.12.2022 
      

V realizaci 

Počítačová učebna – 
optimalizace výkonu 
stávajících PC, 
pořízení nových PC, 
tabletů (#125) 

430000 31.12.2021 
      

V realizaci 

Výtah (#126) 2000000 31.12.2023 
      

Plánováno 

Síť a její topologie – 
Konektivita školy 
(#129) 

250000 31.12.2022 
      

Plánováno 

Základní škola a 
Mateřská škola 
Staňkovice, okres 
Louny (600082768) 

Rozšiřování kapacity 
MŠ Staňkovice (#93) 3000000 31.12.2021 

      

Plánováno 

Rozšiřování kapacity 
ZŠ Staňkovice (#94) 3000000 31.12.2021 

      

Plánováno 

Základní škola a 
Mateřská škola 
Tuchořice (600083098) 

Rekonstrukce 
sklepních prostor, 
keramické dílny (#4) 

200000 31.12.2017 
      

Plánováno 

Vytvoření učebny s 
interaktivní tabulí, 
ICT učebna (#5) 

300000 31.12.2019 
      

V realizaci 
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Seznamování dětí v 
MŠ s ICT 
technologiemi, 
interaktivní tabule, 
PC (#6) 

150000 31.12.2018 
      

Plánováno 

Základní škola a 
Mateřská škola Vroutek, 
okres Louny – 
příspěvková 
organizace (600082831) 

Rekonstrukcí ke 
zvýšení kvality 
vzdělávání v oblasti 
přírodních věd a 
cizích jazyků na ZŠ a 
MŠ Vroutek (#118) 

11000000 31.12.2018 
      

Zrealizováno 

Přebudování 
počítačové učebny v 
budově 2. st. ZŠ na 
multimediální a 
jazykovou učebnu 
včetně řešení 
bezbariérovosti 
(#119) 

1000000 31.12.2019 
      

Zrealizováno 

Venkovní hřiště – 
dokončení budova A 
ZŠ (#120) 

5000000 31.12.2021 
      

Plánováno 

Pomůcky a materiál 
pro polytechnickou 
výchovu, doplnění 
žákovských dílen 
(#123) 

300000 31.12.2021 
      

Plánováno 
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Venkovní 
bezbariérová učebna 
u budovy 2. stupně 
ZŠ pro vzdělávání v 
oblasti 
polytechnických a 
přírodních věd vč. 
EVVO a matematické, 
čtenářské a jazykové 
gramotnosti vč. 
vybudování 
sociálního zázemí 
(#139) 

1800000 31.12.2019 
      

V realizaci 

Základní škola a 
Mateřská škola, Žatec, 
Dvořákova 24, okres 
Louny (600083209) 

Zřízení a vybavení 
jazykové učebny 
(#28) 

5000000 31.12.2020 
      

Plánováno 

Rekonstrukce a 
vybavení dílen (#29) 2000000 31.12.2020 

      

Plánováno 

Digitální prostředí – 
interaktivní tabule, 
komunikační techniky 
(#31) 

1700000 31.12.2019 
      

Plánováno 

Stavební úpravy a 
vybavení venkovního 
dvora a zahrady (#32) 

1000000 31.12.2020 
      

Plánováno 

Základní škola 
Měcholupy, okres 
Louny (600082946) 

Interaktivní učebna 
cizích jazyků (#35) 3250000 31.12.2021 

      

Plánováno 
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Laboratoř Ekologie 
(#36) 3450000 31.12.2021 

      

Plánováno 

Úprava 
bezbariérovosti školy 
(#37) 

4000000 31.12.2021 
      

Plánováno 

Učebna jazyků (#75) 2400000 28.02.2022 
      

Plánováno 

Škola bez bariér (#76) 2500000 31.08.2022 
      

Plánováno 

Základní škola 
Podbořany, Husova 276, 
okres 
Louny (600083039) 

Vybudování 
multimediální a 
jazykové učebny 
včetně řešení 
bezbariérovosti 
(#117) 

5000000 31.12.2023 
      

Plánováno 

Základní škola T. G. 
Masaryka Podbořany, 
Husova 445, okres 
Louny (600082962) 

Bezbariérovost školy 
(#99) 2500000 31.12.2025 

      

Plánováno 

Multimediální učebna 
pro vzdělávání v 
oblasti polytechniky a 
matematické, 
čtenářské a jazykové 
gramotnosti (#100) 

1000000 31.12.2025 
      

Plánováno 

Chemicko-fyzikální 
učebna (#101) 1500000 31.12.2020 

      

Plánováno 
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Venkovní učebna pro 
vzdělávání v 
polytechnických a 
přírodních vědách a 
EVVO (#102) 

1000000 31.12.2025 
      

Plánováno 

Základní škola Žatec, 
Jižní 2777, okres 
Louny (600082920) 

Fyzika – odborná 
učebna (#55) 3000000 30.09.2020 

      

V realizaci 

Informatika 1. st. – 
odborná učebna 
(#56) 

2000000 30.09.2020 
      

Plánováno 

Přírodopis – odborná 
učebna (#57) 3000000 30.09.2021 

      

V realizaci 

Dílny – odborné 
učebny (kov, dřevo) 
(#58) 

3000000 30.09.2021 
      

Plánováno 

Chemie – odborná 
učebna (#59) 3000000 30.09.2022 

      

V realizaci 

Venkovní učebna 1. 
st. (#61) 2000000 30.09.2022 

      

Plánováno 

Venkovní učebna 2. 
st. (#62) 2000000 30.09.2022 

      

Plánováno 

Informatika 2. st. – 
odborná učebna 
(#63) 

2000000 30.09.2023 
      

Plánováno 
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Cizí jazyk 2. st. – 
odborná učebna 
(#68) 

2000000 30.09.2024 
      

V realizaci 

Základní škola Žatec, 
Komenského alej 749, 
okres 
Louny (600083012) 

Modernizací ke 
kvalitě technických 
oborů (#17) 

5000000 31.12.2020 
      

Plánováno 

Přírodovědné 
předměty v 
moderním pojetí 
(#18) 

4000000 31.12.2022 
      

V realizaci 

Jazyková učebna s 
novými 
technologiemi (#19) 

4000000 31.12.2022 
      

V realizaci 

Modernizace dílny a 
kuchyňky (#20) 6000000 31.12.2022 

      

Plánováno 

Podporujeme 
čtenářskou 
gramotnost (#22) 

1000000 31.12.2022 
      

Plánováno 

Digitalizace 
výukového procesu 
(#27) 

5000000 31.12.2025 
      

Plánováno 

Základní škola Žatec, 
nám. 28. října 1019, 
okres 
Louny (600082997) 

ICT a komunikace 
(#1) 7000000 01.09.2018 

      

Zrealizováno 

Přírodní vědy 
názorně (#2) 3200000 01.09.2019 

      

Zrealizováno 

Práce s technickými 
materiály (#3) 2500000 01.09.2025 

      

Plánováno 
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Základní škola Žatec, 
Petra Bezruče 2000, 
okres 
Louny (600082903) 

Moderní trendy do 
výuky cizích jazyků 
(#13) 

3000000 31.12.2018 
      

Zrealizováno 

Konektivita (#14) 2000000 31.12.2020 
      

Plánováno 

Pracovní název – 
Přírodovědná 
laboratoř (učebna) 
(#15) 

3500000 31.12.2020 
      

Plánováno 

Dílny – odborná 
učebna (#16) 5000000 31.12.2020 

      

Plánováno 
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Investiční priority – Program rozvoje venkova (PRV) 

Subjekt Název záměru 
Očekáváné 

celkové náklady 
na projekt v KČ 

Očekáváný termín 
realizace od Stav 

Základní škola Žatec, Komenského alej 749, 
okres Louny (600083012) 

Zkvalitnění prostředí a procesu ve školní 
družině (#21) 28000000 31.12.2025 Plánováno 

Poznáváme stromy v lanovém hřišti (#23) 1500000 31.12.2022 Plánováno 

Revitalizace pozemku u pavilonu dílen (#24) 1500000 31.12.2022 Plánováno 

Revitalizace pozemku u školní jídelny (#25) 2000000 31.12.2022 Plánováno 

Základní škola Žatec, Jižní 2777, okres 
Louny (600082920) Kuchyňka – odborná učebna (#60) 2000000 30.09.2022 Plánováno 
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Výtvarná výchova + keramická dílna – 
odborná učebna (#64) 2000000 30.09.2023 Plánováno 

Sborovna – školící centrum (#65) 3000000 30.09.2023 Plánováno 

Zahrada – pohyb odpočinek (#66) 1000000 30.09.2023 Plánováno 

Zeměpis – odborná učebna (#67) 3000000 30.09.2024 Plánováno 

Revitalizace pozemku a rekonstrukce skleníků 
(#69) 2000000 30.09.2024 Plánováno 

Žákovské šatní skříňky (#70) 2000000 30.09.2025 Plánováno 

Ředitelna (#71) 500000 30.09.2025 Plánováno 

Jídelna (#72) 1000000 30.09.2025 Plánováno 

Školní rozhlas (#73) 200000 30.09.2025 Plánováno 

Základní škola Měcholupy, okres 
Louny (600082946) Školní cvičná kuchyňka (#38) 2540000 31.12.2021 Plánováno 
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Cvičná kuchyně (#77) 2200000 30.09.2022 Plánováno 

Rekonstrukce WC (#140) 2200000 31.01.2022 Plánováno 

Základní škola a Mateřská škola, Žatec, 
Dvořákova 24, okres Louny (600083209) 

Revitalizace pozemku, rekonstrukce skleníku 
(#30) 900000 31.12.2020 Plánováno 

Pracovní hnízda v MŠ (#33) 500000 31.12.2019 Plánováno 

Školní kuchyňka (#34) 200000 31.12.2020 Plánováno 

Základní škola a Mateřská škola Vroutek, 
okres Louny – příspěvková 
organizace (600082831) 

Rekonstrukce chodby budova B, včetně 
výměry dveří (#121) 400000 31.12.2020 Plánováno 
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Základní škola a mateřská škola Petrohrad, 
okres Louny, příspěvková 
organizace (600083047) 

Hravá školní zahrada – doplnění zahrady o 
herní prvky podporující dětskou zvídavost 
(horolezecká stěna, lanová dráha, funkční 
stěny, pružinová houpadla (#128) 

450000 31.12.2023 Plánováno 

Školní kuchyně (#149) 90000 31.12.2020 Plánováno 

Bezpečná škola (#150) 200000 31.12.2022 Plánováno 

Hravá školní zahrada (#163) 350000 31.12.2023 Plánováno 
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Základní škola a mateřská škola Liběšice, 
okres Louny, příspěvková 
organizace (600083080) 

Kuchyňka do školní družiny (#10) 500000 31.12.2023 Plánováno 

Koutky v ZŠ a MŠ (#11) 500000 31.12.2024 Plánováno 

Nové pomůcky do MŠ (#12) 200000 31.12.2022 Plánováno 

Vybavení školní jídelny (#131) 500000 31.12.2022 Plánováno 

Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, 
okres Louny (600082326) 

Logopedická místnost (interaktivní a 
logopedické pomůcky) (#86) 100000 31.12.2021 Plánováno 
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Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051, okres 
Louny (600082725) 

Interaktivní tabule (#84) 130000 31.12.2021 Plánováno 

Nová zahrada (#147) 1500000 31.12.2021 Plánováno 

Technologie do školní jídelny – kuchyně 
(#148) 300000 31.12.2021 Plánováno 

Mateřská škola Žatec, Bratří Čapků 2775, 
okres Louny (600082652) 

Stavební úpravy zahrady – „Stezka smyslů a 
poznání“ (#44) 600000 31.12.2023 Plánováno 

Rekonstrukce a vybavení dílny – „Šikovné 
ruce“ (#45) 300000 31.12.2023 Plánováno 

Mateřská škola Měcholupy (600082458) 

Stavební úpravy a vybavení zahrady (#39) 600000 31.12.2020 Plánováno 

Pomůcky a materiál pro polytechnickou 
výchovu (#40) 100000 31.12.2022 Plánováno 

Zhotovení koutků (#41) 200000 31.12.2018 Plánováno 



 

 

 

Schváleno Řídícím výborem MAP2 Podbořansko – Žatecko dne 19.11.2020  

  

Rekonstrukce MŠ (nové hyg. zařízení, 
podlahy, stavební úpravy) (#54) 5500000 31.12.2023 Plánováno 

Rekonstrukce podlah v hernách, výměna 
podlahové krytiny (#80) 500000 31.12.2024 Plánováno 

Rekonstrukce kuchyně a její vybavení (#81) 1000000 31.12.2023 Plánováno 

Zahrada pohybu a tvořivosti (#82) 300000 31.12.2022 Plánováno 

Vybavení školní kuchyně (#130) 250000 01.01.2023 Plánováno 

Mateřská škola Lubenec, okres Louny – 
příspěvková organizace (600082679) 

Vytvoření učebny – laboratoře v MŠ (#103) 120000 30.09.2017 Plánováno 

Rekonstrukce školní kuchyně dle KHS (#104) 210000 31.08.2018 Plánováno 

Zahradní polytechnická učebna (#105) 280000 31.05.2018 Plánováno 
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Mateřská škola Kryry, okres 
Louny (600082369) 

Moderní dotykové technologie do školy (#95) 200000 31.12.2018 Plánováno 

Environmentální zahrada (#96) 100000 31.12.2018 Plánováno 

Smyslová zahrada (#97) 200000 31.12.2020 Plánováno 

Budoucnost je v robotice (#98) 200000 31.12.2021 Plánováno 

Moderní technologie ve vzdělávání. (práce s 
dotykovými technologiemi) (#166) 200000 31.12.2022 Plánováno 

Mateřská škola Holedeč, příspěvková 
organizace (691004510) Pohyb i odpočinek na zahradě (#47) 300000 31.12.2024 Plánováno 

Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, 
okres Louny (600082903) Nový vstup a vchod do budovy MŠ 500000 31.12.2024 Plánováno 
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Investiční priority – seznam ostatních projektových záměrů MIMO IROP / PRV 
  

Subjekt Název záměru 
Očekáváné celkové 
náklady na projekt 

v KČ 

Očekáváný termín 
realizace od Stav 

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, 
příspěvková organizace (600023591) 

Napojení kanalizace školy na obecní ČOV 
(#89) 700000 31.12.2020 Plánováno 

Oprava pláště budovy (#90) 6000000 31.12.2021 Plánováno 

Rekonstrukce okenic (#92) 1500000 31.12.2021 Plánováno 

Rekonstrukce sýpky pro potřeby SPC (#91) 36000000 31.12.2022 Plánováno 

Masarykova základní škola Lubenec, okres 
Louny (600082741) 

Lubenecké vzdělávání pro budoucnost (#143) 13500000 31.12.2022 Plánováno 

Podpora EVVO spojená s modernizací TV a 
úpravou venkovního prostředí (#116) 10000000 31.12.2020 Plánováno 
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Mateřská škola Holedeč, příspěvková 
organizace (691004510) 

Realizace Snoezelenu (#50) 100000 31.12.2024 Plánováno 

Seznamování dětí v MŠ s ICT technologiemi, 
interaktivní tabule, PC (#49) 100000 31.12.2024 Plánováno 

Mateřská škola Lubenec, okres Louny – 
příspěvková organizace (600082679) 

Pořízení školního autobusu pro celý region 
(#106) 800000 30.09.2017 Plánováno 

Mateřská škola Měcholupy (600082458) 

Bezpečně a spolu oplotíme školu (#144) 1500000 31.12.2024 Plánováno 

Nové pomůcky pro naše dětičky (#42) 200000 31.12.2022 Plánováno 

Vybudování třídy z verandy (#167) 2000000 31.12.2025 Plánováno 

Mateřská škola Žatec, Bratří Čapků 2775, 
okres Louny (600082652) 

Doplnění do tříd: PC, výukové programy pro 
MŠ, Magic box, 3 Box - „ICT do tříd“ (#46) 200000 31.12.2023 Plánováno 

Rekonstrukce tělocvičny – výměna podlahové 
krytiny (#136) 200000 31.12.2023 Plánováno 

Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051, okres 
Louny (600082725) Modernizace pláště budovy čp. 2051 (#85) 800000 31.12.2021 Plánováno 

Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, 
okres Louny (600082326) 

Kouzelná zahrada (#88) 1000000 31.12.2021 Plánováno 

Materiály polytechnického charakteru (#87) 200000 31.12.2021 Plánováno 
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Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903, okres 
Louny (600082342) 

Zahrada pro zvídálky – pozorujeme, 
objevujeme a zkoumáme přírodu (#53) 517976 31.12.2022 Plánováno 

Základní škola a mateřská škola Liběšice, 
okres Louny, příspěvková 
organizace (600083080) 

Cvičebna – rekonstrukce (#132) 1000000 31.12.2025 Plánováno 

Modernizace pláště budovy (#134) 5000000 31.12.2025 Plánováno 

Základní škola a mateřská škola Petrohrad, 
okres Louny, příspěvková 
organizace (600083047) 

Dopravní hřiště (#168) 3000000 31.12.2023 Plánováno 

Multifunkční hřiště s umělým povrchem 
(#169) 5000000 31.12.2025 Plánováno 

Rekonstrukce půdy – rozšíření prostor pro 
školní družinu, tělocvičnu (#127) 5000000 31.12.2024 Plánováno 

Voňavá škola (#160) 150000 31.12.2021 Plánováno 

Základní škola a Mateřská škola 
Tuchořice (600083098) 

Rekonstrukce tělocvičny, výměna oken v 1. 
poschodí (#133) 800000 31.12.2019 Plánováno 
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Základní škola a Mateřská škola Vroutek, 
okres Louny – příspěvková 
organizace (600082831) 

Nové oplocení pozemků u obou budov ZŠ 
(#138) 800000 31.12.2021 Plánováno 

Rekonstrukce chodby budova B, včetně 
výměry dveří (#137) 400000 31.12.2020 Plánováno 

Výměna střešní krytiny budova A (#122) 500000 31.12.2020 Plánováno 

Základní škola Měcholupy, okres 
Louny (600082946) 

Úprava oplocení školy (#141) 1500000 30.09.2021 Plánováno 

Využití dešťové vody (#142) 2450000 31.01.2022 Plánováno 

Základní škola Žatec, Jižní 2777, okres 
Louny (600082920) Venkovní hřiště – umělý povrch (#74) 10000000 30.09.2025 Plánováno 

Základní škola Žatec, Komenského alej 749, 
okres Louny (600083012) 

Rekonstrukce oken, topení, zateplení budov 
(#135) 25000000 31.12.2022 Plánováno 

Revitalizace zeleně v rámci školního areálu 
(#26) 5000000 31.12.2025 Plánováno 

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, 
okres Louny (600082997) 

Moderní technologie (#146) 700000 31.12.2025 Plánováno 

Moderní zázemí (#145) 4500000 31.12.2025 Plánováno 
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** Definice bude součástí dokumentace k příslušné výzvě vyhlášené v rámci IROP.  
*** schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory;   
**** bezbariérovost je relevantní vždy, pokud by chtěla škola či školské zařízení realizovat samostatný projekt na bezbariérovost, musí zde být zaškrtnuto;  
***** rozšiřování kapacit kmenových učeben základních škol je možné pouze v odůvodněných případech ve správních obvodech ORP se sociálně vyloučenou 
lokalitou. 
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Schválil řídící výbor MAP2 Podbořansko – Žatecko jako aktuální platnou verzi k 19.11.2020  

  

V Žatci dne 20.11.2020 

  

Podpis předsedkyně řídícího výboru MAP2 Podbořansko – Žatecko  

……………………………………………. 

Mgr. Zdeňka Hamousová 
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