
 

IROP 2021-2027 

• projekty musí být v souladu s MAP 
• výstupy projektu musí být bezbariérově dostupné 
• u projektů přes MAS: Projekt musí být v souladu s priority strategie CLLD; výše podpory 95 % 

 

Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací 

infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví – žádosti napřímo 

Mateřské školy 

• zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, 

kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována 

nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí;  

• zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí 

se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na zajištění hygienických požadavků u MŠ, 

kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí (např. formou změny vnitřního 

uspořádání výukových prostor v MŠ, aby mohlo dojít k postupnému snižování počtu dětí 

ve třídě a tím ke zvyšování kvality předškolního vzdělávání, zajištění kapacit MŠ s ohledem 

na hygienické požadavky, modernizace hygienického zázemí MŠ, zajištění bezbariérovosti). 

Základní školy 

• vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, 

polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové 

a neformální vzdělávání a celoživotní učení;  

• budování vnitřní konektivity škol;  

• budování zázemí pro školní družiny a školní kluby; 

• doprovodná část projektu: budování a modernizace  
o zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);  
o zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě 

vzdělávání ve školách (např. kabinety);  
o vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi 

(např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské 

místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních 

aktivit. 

Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení 

• vybudování, modernizace a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, 

polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové 

a neformální vzdělávání a celoživotní učení. 

 

 

 



 

Školská poradenská zařízení, vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 

9 školského zákona a střediska výchovné péče 

• vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování služeb školských poradenských zařízení – 

pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center – podle § 116 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;  

• opatření umožňující přechod žáků do hlavního vzdělávacího proudu a samostatný způsob 

života (např. dílny pro ergoterapii, cvičné byty); 

• vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování preventivně-výchovné péče dle zákona 

č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 

a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, předcházející umístění dítěte do ústavní nebo ochranné výchovy. 

 

Komunitně vedený místní rozvoj – žádosti přes MAS 

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny 

• navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS; 

• zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí 

se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, 

kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí; 

• navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny. 

 

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben 

neúplných škol 

• podpora vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, 

polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi; 

• budování vnitřní konektivity škol; 

• budování zázemí pro školní družiny a školní kluby umožňující zvyšování kvality poskytovaných 

služeb; 

• rekonstrukce učeben neúplných škol; 

• doprovodná část projektu: budování a modernizace 

o doprovodné infrastruktury zázemí školy; 

o zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny); 

o zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě 

vzdělávání ve školách (např. kabinety); 

o vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi 

(např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské 

místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních 

aktivit. 

 

 



 

Časté dotazy 

(pozn.: uvedené odpovědi vycházejí z aktuálního stavu vyjednávání před schválením PD IROP) 

• Bude podmínkou bezbariérovost školy? – Ano, základním požadavkem bude bezbariérová toaleta a 

umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor podpořených z 

IROP. Bude upřesněno ve výzvě. 

• Je možné podpořit z IROP vznik nové školy? – V případě MŠ ano. V případě ZŠ, SŠ (SŠ/VOŠ, 

konzervatoře) a škole dle § 16 odst. 9 školského zákona ne. 

• Je možné z IROP podpořit samostatnou vyšší odbornou školu? – Ne, IROP podporuje pouze VOŠ 

zřizované společně se střední školou. 

• Je možné z IROP podpořit i soukromou školu? – Ano, za předpokladu, že žadatelem bude oprávněný 

příjemce (školská právnická osoba či právnická osoba, vykonávající činnost škol a školských zařízení, 

zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, 

společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti. 

• Je možné z IROP podpořit projekt na novou fasádu školy, výměnu oken a rekuperaci vzduchu v celé 

škole? – Ne. 

Je možné z IROP podpořit školní kuchyň a školní jídelnu? – V případě ZŠ, SŠ (SŠ/VOŠ, konzervatoře) a 

škole dle § 16 odst. 9 školského zákona ne. V případně MŠ ano (pro navýšení kapacity či zajištění 

hygienických požadavků). 

• Budou v IROP podporovány kmenové učebny ZŠ a navyšování kapacit ZŠ? – Ne. (Odpověď platí i pro 

aktivitu SŠ.) 

• Jaká bude podmínka navýšení kapacity MŠ? – Hodnota bude diskutována Pracovním týmu IROP, 

předpokládáme navýšení alespoň o 20 mít. V CLLD bude podmínka navýšení kapacity nižší. 

• Jak bude ověřováno navýšení kapacit MŠ? – Referenčním dokumentem pro ověření výchozí kapacity 

v době podání žádosti o podporu je Rejstřík škol a školských zařízení, provedené navýšení žadatel 

deklaruje v žádosti o podporu a navýšení kapacity bude prvně kontrolováno v ZZoR (popřípadě v 1.ZoU) 

a bude kontrolováno po celou dobu udržitelnosti projektu. 

• Je možné z IROP podpořit projekt na úpravu zahrady MŠ (dětského hřiště)? – Ne, samostatný projekt 

na zahradu MŠ nelze podpořit. 

 

Informace o IROP 2021 - 2027 

www.irop.mmr.cz 
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