
cizí jazyky
přírodní 
vědy3) 

polytech. 
vzdělávání4

)

práce s 
digitálními 

tech.5)

1
Základní umělecká škola Arthura Nikische, 
příspěvková organizace Město Bučovice 67006761 Klimatizace koncertního sálu Jihomoravský Bučovice Bučovice pořízení klimatizace koncertního sálu 500 000 350 000 2022 2023

2
Základní umělecká škola Arthura Nikische, 
příspěvková organizace Město Bučovice 67006761 Multimediální hudební učebna, nahrávací studio Jihomoravský Bučovice Bučovice

Multimediální hudební učebna, nahrávací studio - pořízení vybavení a 
techniky 3 000 000 2 100 000 2023 2024 x

3
Základní umělecká škola Arthura Nikische, 
příspěvková organizace Město Bučovice 67006761 Vybavení učeben IT technikou Jihomoravský Bučovice Bučovice počítače, software 1 000 000 700 000 2023 2024 x

4
Základní umělecká škola Arthura Nikische, 
příspěvková organizace Město Bučovice 67006761 Počítačová učebna Jihomoravský Bučovice Bučovice stavební úpravy, konektivita, IT vybavení a nábytek 5 000 000 3 500 000 2023 2025 x

5
Základní umělecká škola Arthura Nikische, 
příspěvková organizace Město Bučovice 67006761 Bezbariérovost školy Jihomoravský Bučovice Bučovice výtah, bezbariérové úpravy prostor 3 000 000 2 100 000 2025 2026

6
Základní umělecká škola Arthura Nikische, 
příspěvková organizace Město Bučovice 67006761

Počítačovná učebna a přístavba výtahu na ZUŠ 
Arthura Nikische Jihomoravský Bučovice Bučovice

Vybudování počítačové učebny za účelem modernizace výuky 
hudební nauky na ZUŠ a přístavba výtahu pro zajištění 
bezbariérovosti počítačové učebny a dalších učeben v patře budovy 
školy. 6 000 000 4 200 000 2025 2026 x

7
Dům dětí a mládeže Bučovice, příspěvková 
organizace Město Bučovice 70284083 Mobilní počítačová učebna Jihomoravský Bučovice Bučovice technické zabezpečení a pořízení IT techniky 1 000 000 700 000 2022 2023 x x x

8
Dům dětí a mládeže Bučovice, příspěvková 
organizace Město Bučovice 70284083 Keramická pec Jihomoravský Bučovice Bučovice Keramická pec 120 000 84 000 2022 2023 x

9
Dům dětí a mládeže Bučovice, příspěvková 
organizace Město Bučovice 70284083 Přírodovědná učebna v DDM Bučovice Jihomoravský Bučovice Bučovice

Realizace nové přírodovědné učebny pro zájmové kroužky: 
zoologický, chovatelský, teraristický, akvaristický, ornitologický apod.  2 500 000 1 750 000 2023 2024 x

10
Dům dětí a mládeže Bučovice, příspěvková 
organizace Město Bučovice 70284083 Ateliér v DDM Bučovice Jihomoravský Bučovice Bučovice

V DDM je nabízeno mnoho kreativních, rukodělných, výtvarných či 
módních kroužků. Každý má svá specifika, ale jedno mají společné, 
je při nich nezbytný dostatek prostoru, světla, variabilní nábytek, 
dostatek regálů a polic, kvalitní a praktická podlaha a relaxační zóna. 
To vše má zajistit realizace ateliéru. Budou realizovány stavební 
úpravy a vybavení. 2 500 000 1 750 000 2023 2027 x

11
Dům dětí a mládeže Bučovice, příspěvková 
organizace Město Bučovice 70284083

Půdní rekonstrukce pro ubytování dětských skupin v 
DDM Bučovice Jihomoravský Bučovice Bučovice

Rekonstrukce půdního prostoru pro ubytování dětských skupin o 
víkendech, svátcích a prázdninách. Půdní prostory DDM jsou 
originální a atypičnost prostoru je vnímána jako přednost. Má v nich 
vzniknout společenská místnost, kuchyňka, ložnice, hygienické 
zařízení. V současnosti DDM ubytovává skupiny s počtem cca 25 
osob, bohužel jen na karimatkách. K tomu jsou využívány prostory 
učeben, jež běžně slouží výuce zájmového vzdělávání. 14 000 000 9 800 000 2023 2027

12 Procyon, z.s., spolek Letonice
Procyon, z.s., 
spolek Letonice 27052664

Dostavba a vybavení Volnočasového areálu 
Procyon Letonice Jihomoravský Bučovice Letonice

Dostavba a vybavení Volnočasového a vzdělávacího areálu Procyon 
Letonice - výstavba víceúčelové rukodělné Coolny, zpevnění 
přístupových komunikací, instalace úpravny vody vč. rekonstrukce 
stávajícího zázemí (soc.zařízení, klubovna), dovybavení areálu a 
prostor vč. instalace a výuky využívání obnovitelných zdrojů 
(fotovoltaika, větrná elektrárna, jiné alt.zdroje, ..) 5 000 000 3 500 000 2022 2025 x x x

13 Procyon, z.s., spolek Letonice
Procyon, z.s., 
spolek Letonice 27052664 Vzdělávání pro tvořivý venkov Jihomoravský Bučovice Letonice

prostředky na lidské zdroje k zajištění vzdělávacích aktivit a provozu 
areálu 2 000 000 1 400 000 2022 2025 x x x

14 Orel jednota Letonice
Orel jednota 
Letonice 65840968

Stavební úpravy a vybavení
Orlovny Letonice Jihomoravský Bučovice Letonice

Stavební úpravy a vybavení Víceúčelového sportovně-vzdělávacího 
centra - Orlovna Letonice - opravy podlah (chodby, hlavní sál a 
přísálí, rekonstrukce topení a elektrorozvaděčů, instalace a využití 
FVE, pořízení schodolezu pro zajištění bezbariérového přístupu pro 
imobilní, rekonstrukce šaten vč.zřízené sociálního zázemí s WC a 
sprchami, pořízení skladovacího systému pro uložení sportovního 
vybavení a sportovní vybavení 3 500 000 2 450 000 2022 2025 x x x

15 Orel jednota Letonice

Orel jednota 
Letonice 65840968 Sport pro zdravý venkov Jihomoravský Bučovice Letonice

prostředky na lidské zdroje k zajištění vzdělávacích aktivit a provozu 
centra 2 500 000 1 750 000 2022 2025 x x x

Schváleno v Bučovicích dne 23. 5. 2022 ŘV MAP III ORP Bučovice 

Podpis předsedy ŘV Mgr. Jaroslav Hejný

Pozn. 
Tato aktivita v IROP nebude určena pro potřeby škol a ani školních družin či klubů. Investice škol do zájmového a neformálního vzdělávání mohou být realizovány prostřednictvím aktivity škol (ZŠ či SŠ, SŠ/VOŠ, konzervatoří).  
1) Uveďte celkové předpokládané náklady na realizaci projektu. Podíl EFRR bude doplněn/přepočten ve finální verzi MAP určené ke zveřejnění.
 EFRR bude vypočteno dle podílu spolufinancování z EU v daném kraji. Uvedená částka EFRR bude maximální částkou dotace z EFRR v žádosti o podporu v IROP.

Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení (2021-2027)

Číslo řádku

Identifikace organizace (školského/vzdělávacího zařízení)

Název projektu Kraj realizace

Obec s 
rozšířenou 
působností 
- realizace

Obec 
realizace

Obsah projektu

Výdaje projektu v Kč 1)

Název organizace Zřizovatel (název) IČ organizace
celkové výdaje 

projektu

z toho 
předpokládan
é výdaje EFRR

s vazbou na podporovanou oblast
stručný popis, 

např. 
zpracovaná 

PD, zajištěné 
výkupy, výber 

dodavatele

vydané 
stavební 
povolení 
ano/ne

Předpokládaný termín 
realizace měsíc, rok Typ projektu 2)

Stav připravenosti projektu 
k realizaci 

zahájení 
realizace

ukončení 
realizace



2) Relevantní označte křížkem (zaškrtněte). Vazba investiční priority (projektu) na daný typ projektu/oblast vzdělávání bude posuzována v přijatelnosti žádosti o podporu předložené do IROP, požadované musí být zaškrtnuto.

3) a 4) Vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání:
•           Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk),
•           Člověk a jeho svět,
•           Matematika a její aplikace,
•           Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),
•           Člověk a svět práce, 
•           Průřezová témata RVP ZV: Environmentální výchova.

Přírodovědné vzdělávání je zaměřené na porozumění základním přírodovědným pojmům a zákonům, na porozumění a užívání metod vědeckého zkoumání přírodních faktů (přírodních objektů, procesů, vlastností, zákonitostí). 
Cílem v přírodovědném vzdělávání je rozvíjet schopnosti potřebné při využívání přírodovědných vědomosti a dovednosti pro řešení konkrétních problémů. 

Cílem polytechnického vzdělávání je rozvíjet znalosti o technickém prostředí a pomáhat vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, rozvoj spolupráce, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti 
a podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit.

5) Schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována prostřednictvím odborných učeben pro výuku informatiky a dále pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy a polytechnické vzdělávání.
Kolonka „práce s digi. tech.“ se zaškrtává, jestliže se v učebnách bude vyučovat ICT, programování, robotika, grafika, design apod. Pokud budete chtít koupit PC/tablety a další HW či SW do dalších podporovaných oborných učeben 
(přírodní vědy, polytechnika, ciz. jazyk), tak není nutné mít zaškrtnuto „práce s digi. tech.“, ale je nutné zaškrtnout příslušnou odbornou oblast. 


