
Programový rámec IROP: Opatření IROP 2 – Infrastruktura pro vzdělávání 
 
 
Popis opatření: 
Cílem opatření je zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností, tím následně 
zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce, a to vše prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury.  

Opatření se zaměřuje na stavební úpravy a pořízení vybavení vzdělávacích zařízení škol, školských 
zařízení a dalších zařízení podílejících se na realizaci vzdělávacích aktivit, kdy je kladen důraz na rozvoj 
klíčových kompetencí žáků v oblasti komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných 
oborů, přírodních věd a v oblasti digitálních technologií. Díky opatření dojde ke zvýšení dostupnosti 
kvalitní vzdělávací infrastruktury dle potřeb jednotlivých obcí a ke zvýšení flexibility kapacit školských 
zařízení. 

V předchozím programovacím období již bylo na území MAS investováno do školských budov i do jejich 
vybavení, existuje zde však stále řada nedostatků. Každá z obcí MAS má nyní službu základního a 
mateřského školství na svém území zajištěnu. Cílem vycházejícím z potřeb základních škol příp. škol 
středních v území je modernizovat odborné učebny za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku 
a rozvoj žáků v konkrétních klíčových kompetencích. Z hlediska středoškolského vzdělání je v území 
problematická klesající poptávka po řemeslných oborech. Vzhledem ke stávající struktuře 
zaměstnanosti, stanoveným cílům zvýšení nabídky a kvality služeb, rozvoji řemesel a pracovního 
uplatnění, je nezbytné podporovat právě výuku řemeslných oborů a technického vzdělávání, také již na 
ZŠ ve výuce a formou nepovinných předmětů kroužků (kreativní i manuální dovednosti, polytechnického 
vzdělávání, jazykových znalostí, environmentální výchovy), dále je potřeba zajistit již při výuce co 
největší propojenost s potenciálními zaměstnavateli, vytvářet a nabízet žákům škol možnosti realizace. 

Problematika zajištění rovného přístupu ke vzdělávání bude řešena s ohledem na děti ze sociálně a 
kulturně znevýhodněných rodin a děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Proto bude opatření 
zacíleno také na vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se SVP s cílem posílit integraci žáků. 

Opatření si dále klade za cíl zlepšit kvalitu neformálního a zájmového vzdělávání mládeže a dalšího 
vzdělávání dospělých. 
 
Typy projektů: 
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách - rekonstrukce a stavební 
úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti, pořízení vybavení budov a učeben 
pro zajištění rozvoje žáků v klíčových kompetencích: komunikace v cizích jazycích, technické a 
řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi. Podpora sociální inkluze, zajištění 
vnitřní konektivity škol a připojení k internetu. 

Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání - 
stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí v oblastech komunikace 
v cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s 
digitálními technologiemi (v ORP se SVL), zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu, 
podpora sociální inkluze. 
Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání. 

Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže - rekonstrukce a stavební 
úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti, pořízení vybavení pro zajištění 
rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání v oblastech  komunikace v 
cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi. 

Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené 
zdi a střechy a zahrady. 
 
Podrobný rozpis aktivit bude uveden ve výzvě MAS. 
 
 
Příjemci podpory: 
• Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné 
školy 
• Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit  
• Kraje 



• Organizace zřizované nebo zakládané kraji 
• Obce  
• Organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
• Nestátní neziskové organizace 
• Církve 
• Církevní organizace 
• Organizační složky státu 
• Příspěvkové organizace organizačních složek státu   
 
Minimální a maximální výše: 
MAS Bohumínsko předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve své konkrétní výzvě. 
 
Principy preferenčních kritérií: 
Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 
Kritéria budou vybrána tak, aby byly preferovány projekty, které nejvíce přispívají k naplňování strategie, 
daného opatření a finančního plánu. 
 
Výsledky: 
 

1. Indikátory výsledku 
 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 
5 00 30 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém   

 
 

2. Indikátory výstupu 
 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 
5 00 00 Počet podpořených  vzdělávacích zařízení  
5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 

 


