
 

 

 

ZÁPIS PS Sociální – jednání k výzvám č. 1 – 3  

10/05/22 12:30, ÚKEP MP, p.o. 

 

Účastníci – dle prezenční listiny. 

Úvodní informace: 

Potřeba prioritizace přijatých záměrů dle kritérií uvedených ve výzvě – předběžně vyčleněná 

alokace IROP SC 4.1. pro aglomeraci je nedostačující u všech 3 výzev – ZŠ, MŠ, zájmové a 

neformální vzdělávání. 

Podle aktuálně platné metodiky bude možné do programového rámce zahrnout záměry 

přesahující 100% předběžně vyčleněné alokace pro Plzeňskou aglomeraci, max. však do výše 

130% alokace. 

Výzva č. 1 pro MŠ byla vyhlášena pro území ORP, které mají skóre 4 a vyšší (dle 

Demografické predikce pro oblast kapacit MŠ). Individuální výzvy IROP budou vyhlašovány 

pouze pro skóre 6 a vyšší (splňuje jen ORP Plzeň, která má skóre 6).  

Výzva č. 1 MŠ 

Přijato 14 záměrů s celkovými plánovanými výdaji 500 mil. Kč, požadovaná výše dotace EU 

(70 % z plánovaných CZV) činí 350 mil. Předpokládaná alokace je 102 mil. 

 

Přijaté záměry jsou řazeny dle stupně stavební připravenosti. 

 

Alokace ve výši 102 mil. stačí na první 3 záměry – Stod, Křimice, Zbůch. V případě, že záměr 

obce Křimice bude podán do individuální výzvy, je možné zařadit čtvrtý záměr v pořadí, kterým 

je MŠ v obci Nezvěstice.  

 

Záměry, které nejsou k datu 29.4. (ukončení výzvy) zapsané v MAP a nesplňují tedy podmínku 

výzvy: Všeruby, Vejprnice, Touškov. Ve všech 3 záměrech je uvedeno, že budou do MAP 

zapsány v průběhu června 2022. 

Záměr MŠ Klubíčko nesplnil podmínku výzvy – vytvoření nových míst v MŠ. 

 

Diskuze: 

Škrlantová – jak bude řešena aktualizace cen, některé záměry s platným stavebním povolením 

nebudou mít reálné náklady ve výši, která je nyní uváděna. Je otázka, zda žadatelé počítají 

s tím, že bude nutné dofinancovávat. 

Jindrová – úpravy záměrů budou možné, aktualizace programového rámce bude 

pravděpodobně možná 1x ročně, zatím to metodiky neupravují. Předkladatelé záměrů budou 

před podáním žádosti o dotaci vyzváni k aktualizaci záměru (před tím, než jim Řídicí výbor 

vydá „Vyjádření o souladu se strategií“)  

Duda – předběžně informoval, že úpravy RAP (zahrnují projekty středních škol) budou 

možné pravděpodobně 1 x za pololetí. 

 

Rojíková – kapacita pro děti do 3 let není uvedena v MŠ Klubíčko. 



 

 

Záměr Klubíčko není na navýšení kapacity, jen pořízení vybavení. 

 

Zvážit, zda do individuální výzvy půjdou záměry ORP Plzeň, skóre 6 – pravděpodobně Křimice. 

 

Námět pro jednání ŘV – vzhledem ke značnému převisu požadavků by bylo vhodné ujistit se 

o způsobu financování projektů, které budou zahrnuty do programového rámce. Je možné 

například požadovat souhlas zřizovatele (obce) s podáním žádosti o dotaci včetně informace 

o tom, zda má žadatel zajištěné předfinancování a kofinancování projektu. 

Prioritizace byla provedena podle stupně stavební připravenosti (toto bylo uvedeno ve výzvě), 

dále by bylo možné při stejném stupni připravenosti navrhnout ŘV doplňkově posoudit 

potřebnost záměru dle počtu nově vytvořených míst ve školkách (např. poměr dotace/počet 

nových míst). Levněji tedy vycházejí nová místa ve školkách Valcha, Spálené Poříčí, Újezd, 

Úherce, Tlučná (cca 1 místo do 500 tis. Kč). 

Toto kritérium ale nebylo uvedeno ve výzvě. 

Závěr pro ŘV:  

Záměry k zařazení do programového rámce (navrhované pořadí záměrů-prioritizace dle 

stupně stavební připravenosti) 

Stod -Novostavba pavilonu mateřské školy ve Stodu 

MŠ Plzeň-Křimice - nástavba MŠ 

Výstavba nové mateřské školy a stavební úpravy stávající budovy MŠ v obci Zbůch 

Přístavba a stavební úpravy Mateřské školy Nezvěstice 

Výstavba nové budovy MŠ ve Lhotě - odloučené pracoviště MŠ v MO 10 

44. MŠ MO Plzeň 3 - výstavba odloučeného pracoviště na Valše 

Přístavba pavilonu mateřské školy, Spálené Poříčí 

Výstavba nové budovy MŠ v MO Plzeň 4, část Újezd-Jih 

Mateřská škola Úherce 

Obec Tlučná – Rozšíření kapacity MŠ  

 

Nedoporučeny tyto záměry (nesplňují podmínku výzvy) – Všeruby, Vejprnice, Touškov, MŠ 

Klubíčko. 

 

Výzva č. 2 ZŠ 

Přijato 10 záměrů s celkovými plánovanými výdaji 301 mil. Kč, předpokládaná výše dotace EU 

(70 %) činí 211 mil. Alokace – předpoklad 167 mil. 

Doplnění projektových záměrů – vyzván žadatel Škola M. Luthera – specifikovat stav 

přípravy. Žadatel zaslal doplnění, je dokončena studie stavby.  

 

Dýšina – záměr není v souladu s výzvou nositele ITI - přestavba tělocvičny na školní družinu 

bude možná v rámci individuální výzvy IROP. 

 

 



 

 

Závěr pro ŘV: do programového rámce zařadit záměry  

13. ZŠ - přístavba a nástavba školy  

15. ZŠ - nástavba pavilonu školy 

26. ZŠ – přístavba a nástavba školy 

Dýšina -Vybudování odborných učeben pro výuku s moderními technologiemi 

Rozvoj vzdělávací infrastruktury v ZŠ a MŠ Vejprnice 

Rozvoj přírodovědných a jazykových kompetencí v ZŠ Dolní Bělá. 

Rekonstrukce dílen a cvičné kuchyňky ZŠ Kaznějov 

Systémy pro moderní metody vzdělávání na ZŠ a MŠ Tlučná 

 

ZŠ M. Luthera - na tento záměr by nestačila předběžně stanovená výše alokace. 

Záměry byly kromě stupně stavební připravenosti posuzovány členy PS také dle počtu nových 

nebo rekonstruovaných odborných učeben (odůvodnění potřebnosti).  

 

Výzva č. 3 Zájmové a neformální vzdělávání 

Přijato 5 záměrů s celkovými plánovanými výdaji 102 mil. Kč, předpokládaná výše dotace EU 

(70 %) činí 72 mil.  

Alokace – předpoklad 20 mil. 

Techmania – záměr „Planetárium“ cílí na širokou veřejnost, část výdajů nebude 

pravděpodobně způsobilá. Předpokládaná dotace pro tento záměr převyšuje alokaci pro 

celou Plzeňskou aglomeraci. 

Kolonizace Marsu – výdaje na propagaci – nebude pravděpodobně způsobilé. Nejsou 

uvedeny příjmy. 

Nvias, z. s. – kvalitní a potřebný záměr, ale do IROP by bylo vhodné zařadit jen vybavení 

hybridních učeben, ostatní výdaje budou pravděpodobně nezpůsobilé. 

K doplnění a úpravě záměru byli vyzváni předkladatelé:  

- Centrum robotiky – vyškrtnout seniory, nejsou cílová skupina IROP. 

- Kolonizace Marsu – opravit výdaje s ohledem na způsobilost. některé uváděné aktivity, 

např. „Vytvoření vzdělávacích programů, propagace“ nebudou v rámci IROP 

způsobilým výdajem. 

- Nvias – specifikovat aktivity, záměr byl upraven, vypuštěna větší část aktivit 

směřujících do OPZ+ a ponechána jen 1 aktivita „vytvoření hybridní učebny“, která je 

financovatelná z IROP.  

 

Závěr pro ŘV: do rámce lze zařadit všechny záměry, alokace je dostačující jen na první 3 

záměry v pořadí – SVČ Radovánek, Centrum robotiky a Kolonizace Marsu (Techmania). 

 

Zapsala: Eva Jindrová 

20. 5. 2022 

 

 




