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1

Masarykov
a základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Kunvald, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Městys 
Kunvald

70985855 107589451 650053834 Přírodní učebna MŠ Pardubický kraj ORP Žamberk Kunvald

Využití zahrady MŠ k poznávání místní fauny a flóry, k 
experimentování – poznávací věž, pozorovatelna, místo 
pro experimenty; pořízení didaktických pomůcek; 
vytvoření relaxační zóny – mlhoviště, herní prvky; vytvořit 
místo pro komunitní setkávání při tematickém tvoření - 
lavice, stoly,…

400 000 Kč 340 000 Kč 02/2022 02/2027

Dojde ke 
zlepšení 

prostředí pro 
zdravý vývoj 

dětí.

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

2

Masarykov
a základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Kunvald, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Městys 
Kunvald

70985855 107589451 650053834
Revitalizace zahrady MŠ 
Kunvald

Pardubický kraj ORP Žamberk Kunvald
Projektem chceme vybavit zahradu herními prvky a 
zahradním nábytkem (stoly a židličky), vytvořit klidovou 
zónu.

300 000 Kč 255 000 Kč 02/2022 02/2027 Ne

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

3

Masarykov
a základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Kunvald, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Městys 
Kunvald

70985855 107589451 650053834
Ve zdravém těle zdravý 
duch

Pardubický kraj ORP Žamberk Kunvald

Podpora zdravého vývoje dětí – rekonstrukce podlahy v 
tělocvičně a ložnici, úprava výdejny jídla MŠ – 
rekonstrukce podlahy, zakoupení termoboxů, vybavení 
nábytkem na míru, pořízení myčky nádobí.

300 000 Kč 255 000 Kč 02/2022 02/2027
projekt ve 

fázi záměru
Ne

4

Mateřská 
škola 
ČTYŘLÍSTEK, 
Žamberk

Město 
Žamberk

75017377 107590271 600103935 Aktivní park na zahradě MŠ Pardubický kraj ORP Žamberk Žamberk

Ke stávajícímu mlhovišti pořídíme vodní kola a stavidla, 
aby děti mohly "zkrocovat" vodní živel a rozhodovat kudy 
a kolik vody poteče. Na podporu pohybového rozvoje 
umístíme horolezecké stěny s dopadovými plochami, 
které by doplnily již zabudované prvky (lanová pyramida, 
lanové hnízdo a tunel, lanový pavouk, nerezové skluzavky 
...) a tak podpoříme překonávání strach z výšky, ale i 
umění odhadovat své síly.

900 000 Kč 765 000 Kč 2022 2025

Předpokládaný termín 
realizace měsíc, rok

Typ projektu 2) Stav připravenosti 
projektu k realizaci 

Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit MŠ (2021 - 2027)

Číslo 
řádku

Identifikace školy 

Název projektu Obec realizace Obsah projektu

Výdaje projektu v Kč 1)

Kraj realizace 

Obec s 
rozšířenou 

působností - 
realizace



5

Mateřská 
škola 
ČTYŘLÍSTEK, 
Žamberk

Město 
Žamberk

75017458 107589842 600103633 Alternativní vzdělávání Pardubický kraj ORP Žamberk Žamberk

Program Step by step -  Začít spolu je vzdělávací program 
zdůrazňující individuální přístup k dítěti, partnerství 
rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a 
vzdělávání. Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se 
speciálními potřebami (dětí nadprůměrně nadaných, dětí 
s vývojovými poruchami, dětí s postižením, velmi se 
osvědčuje u dětí z různých etnických menšin). Dále klade 
důraz na podnětné prostředí -  netradiční členění řídy do 
center aktivit, kooperativní učení, projektové vyučování a 
integrovanou tematickou výuku. Již od MŠ se úspěšně 
pracuje se sebehodnocením (prostřednictvím portfolia a 
individuálního vzdělávacího programu) dětí, což posiluje 
pozitivní motivaci dětí k aktivnímu a samostatnému 
učení. Program Začít spou uznává, oceňuje a podněcuje 
vývoj těch charakteristických rysů osobnosti, které budou 
v rychle se měnící době obzvlášť potřebné.
Intenzivně rozvíjí tři klíčové životní dovednosti dnešní 
doby:
1. komunikaci
2. spolupráci
3. řešení problémů
Připravujeme děti na to, aby se v budoucnu aktivně 
zajímaly o učení, uměly se samy efektivně učit, učení je 
bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. 
Pro vybudování tříd a venkovních prostor, aby odpovídaly 
programu, chceme pořídit pomůcky, didaktické hry, 
materiál i pro učitelky, variabilní nábytek (rozdělení míst 
do center aktivit), nové různobarevné podlahové krytiny, 
motivační koberce ... Zaměříme se i na vzdělávání učitelek 
a personálu v programu Začít spolu, budeme sdílet své 
zkušenosti i se školami, které v tomto programu již 

500 000 Kč 425 000 Kč 2022 2025

6

Mateřská 
škola 
ČTYŘLÍSTEK, 
Žamberk

Město 
Žamberk

75017377 107590271 600103935
Vybavení přírodní učebny 
na terasách MŠ

Pardubický kraj ORP Žamberk Žamberk

Na zastřešené terasy budou umístěny pracovní dílny, 
ponky pro práci s různými materiály (např. recyklovatelný 
odpad, který dlouhodobě třídímě a zapojujeme se do 
soutěží) a jejich vybavení (hoblíky, kleště, kladívka, 
šroubováky, hřebíky, vruty …). Ve venkovní učebně 
budeme podporovat hlavní aktivitu předškolního věku a 
tou je HRA. Podpořímě hry s pískem, s vodou a s 
vzduchem a to nákupem atraktivních doplňků, jako jsou 
pískové nakladače, laboratoře s různými vahami, síty, 
pulty s výlevkami ....

550 000 Kč 467 500 Kč 2022 2025

7

Mateřská 
škola 
ČTYŘLÍSTEK, 
Žamberk

Město 
Žamberk

75017377 107590271 600103935
Zřízení logopedické učebny 
a učebny pro práci s 
nadanými dětmi

Pardubický kraj ORP Žamberk Žamberk

Třída MŠ bude vybavena mobilním interaktivním 
dotykovým panelem MultiBoard (140 cm, cca 110 000 Kč) 
s logopedickým programem (s mikrofonem), dále pak 
logopedickými pomůckami, např. Klokanův kufr s 
vybavením (35 000 Kč) a jiné… Pořízení pomůcek pro 
rozvoj nadaných dětí v oblastech jazykově-verbálních, 
logicko-matematických, zvukově-hudebních, tělesně-
pohybových, vizuálně-prostorových, vnitřních neboli 
intrapersonálních, společenskách neboli 
interpersonálních a přírodních.

800 000 Kč 680 000 Kč 2022 2025

8

Mateřská 
škola 
ČTYŘLÍSTEK, 
Žamberk

Město 
Žamberk

75017377 107590271 600103935
Zřízení přírodních učeben 
na terasách MŠ

Pardubický kraj ORP Žamberk Žamberk
Zatřešení 2 teras u dolních tříd MŠ, bezbariérový přístup 
na terasy, obložení stávající zídky různými materiály - 
propojení interiéru a exteriéru

1 200 000 Kč 1 020 000 Kč 2023 2027 Ne

9

Mateřská 
škola 
Dlouhoňovi
ce

Obec 
Dlouhoňovi
ce

70985626 107589851 600103641 Polytechnické vzdělávání Pardubický kraj ORP Žamberk Dlouhoňovice Vodní hra a hmatový chodník 120 000 Kč 102 000 Kč 2022 2022

Dodavatel: 
Dřevoartikl a 
Truhlářství 

Vojtíšek 

ne

10

Mateřská 
škola 
Hejnice, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec 
Hejnice

75016974 107589907 600103692
Interaktivní tabule - 
komplet

Pardubický kraj ORP Žamberk Hejnice

Interaktivní komplet s mobilním zvedacím zařízením. K 
procvičování různých znalostí, rytmizace, paměť, logické 
uvažování, postřeh, relaxace, grafomotorika, uvolňování 
ruky, interaktivní výukové programy.

150 000 Kč 127 500 Kč 2021 2023



11

Mateřská 
škola 
Hejnice, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec 
Hejnice

75016974 107589907 600103692 Odstranění vlhkosti omítek Pardubický kraj ORP Žamberk Hejnice
Odstranění veškerého dřevěného obložení zdiva. 
Odstranění omítek do výšky cca 80 cm. Zhotovení nové 
sanační omítky a kompletní výmalba celých prostor.

150 000 Kč 127 500 Kč 2021 2023

12

Mateřská 
škola 
Hejnice, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec 
Hejnice

75016974 107589907 600103692

Rekonstrukce MŠ k zajištění 
hygienických požadavků 
MŠ, kde jsou nedostatky 
identifikovány KHS

Pardubický kraj ORP Žamberk Hejnice

Abychom dosáhli zajištění provozu MŠ bez nutnosti 
uplatňovat výjimku z hygienických požadavků, 
potřebovali bychom zvětšit prostory třídy, ložnice,šatny. 
Je tedy nutná rekonstrukce části budovy a přístavba 
ložnice. Toto by zahrnovalo také zvětšení šatny s 
podlahovým vytápěním, provedení sanačních prací v 
šatně, chodbě a třídě.

7 000 000 Kč 5 950 000 Kč 2023 2027
zatím návrhy 
projektanta

Ne

13

Mateřská 
škola 
Hejnice, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec 
Hejnice

75016974 107589907 600103692 Škrabka na brambory Pardubický kraj ORP Žamberk Hejnice
Výměna stávající nevyhovující škrabky za novou. Příprava 
suroviny pro stravování dětí MŠ Hejnice a ZŠ Česká 
Rybná.

30 000 Kč 25 500 Kč 2022 2024 -

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

14

Mateřská 
škola 
Hejnice, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec 
Hejnice

75016974 107589907 600103692 Vybavení kuchyně Pardubický kraj ORP Žamberk Hejnice
Pořízení odsavače par (digestoř). Výměna starých 
akumulačních kamen za nová. Výměna staré smažící a 
varné pánve za novou.

300 000 Kč 255 000 Kč 2021 2023

15

Mateřská 
škola 
Hejnice, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec 
Hejnice

75016974 107589907 600103692 Vybavení mateřské školy Pardubický kraj ORP Žamberk Hejnice

Obnova starého nábytku a přizpůsobení výšce dítěte. 
Pořízení elektronických varhan - využití při vystupování 
dětí mimo budovu MŠ. Mezistěny mezi WC na dětských 
záchodcích.

40 000 Kč 34 000 Kč 2021 2023

16

Mateřská 
škola 
Hejnice, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec 
Hejnice

75016974 107589907 600103692 Vysoušecí skříň Pardubický kraj ORP Žamberk Hejnice
Vysoušecí skříň bude sloužit k vysoušení oděvů a bot dětí 
při návratu z pobytu venku.

70 000 Kč 59 500 Kč 2022 2024 -

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

17

Mateřská 
škola 
Hejnice, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec 
Hejnice

75016974 107589907 600103692 Zahrada - oplocení Pardubický kraj ORP Žamberk Hejnice Nové oplocení, brána na zahradu. 150 000 Kč 127 500 Kč 2021 2024

18

Mateřská 
škola 
Hejnice, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec 
Hejnice

75016974 107589907 600103692 Zahradní prvky Pardubický kraj ORP Žamberk Hejnice
Pořízení nových prvků na zahradu: šplhací systémy, 
průlezky, prohazovadla, tabule, stráňová stěna, doplnění 
prvky přírodní zahrady.

350 000 Kč 297 500 Kč 2021 2024

19

Mateřská 
škola 
Helvíkovice, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec 
Helvíkovice

71006303 107589869 600103650
Rekonstrukce sociálních 
zařízení mateřské školy

Pardubický kraj ORP Žamberk Helvíkovice
Celková rekonstrukce umývárny/wc dětí - výměna 
sanitačního zařízení: klozety, umyvadla, baterie, sprcha, 
dlažba a obklady včetně montážních prací.

800 000 Kč 680 000 Kč 2022 2027 Ne Ne

20

Mateřská 
škola 
Helvíkovice, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec 
Helvíkovice

71006303 107589869 600103650 Vybavení třídy Pardubický kraj ORP Žamberk Helvíkovice

Pořízení nových stolů a židlí do třídy, jídelny ve dvou 
velikostech. Odpočinkový koutek, relaxační koutek do 
ložnice s policí na knihy/knihovnou a sedací nábytek do 
třídy.

150 000 Kč 127 500 Kč 2022 2027 Ne Ne

21

Mateřská 
škola 
Helvíkovice, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec 
Helvíkovice

71006303 107589869 600103650 Zelená zahrada Pardubický kraj ORP Žamberk Helvíkovice
Zelená zahrada - vyvýšené záhony,  bylinkové záhony, 
umístění interaktivního vzdělávacího panelu, vybudování 
venkovního senzomotorického chodníku.

100 000 Kč 85 000 Kč 2022 2027 Ne Ne

22

Mateřská 
škola 
Hradisková, 
Jablonné 
nad Orlicí

Město 
Jablonné 
nad Orlicí

70984948 107590123 600103854 Zvýšení kapacity MŠ Pardubický kraj ORP Žamberk
Jablonné nad 

Orlicí

Přístavba dvou dalších pavilonů k současné budově MŠ, 
která je v majetku města. Odloučené pracoviště MŠ, kde 
se nacházejí 2 třídy jsou ve staré budově, která není 
majetkem města (tuto budovu má město v pronájmu), 
tudíž nejsou možné investice.

12 000 000 Kč 10 200 000 Kč 01/2023 12/2027

Tato 
investice je 
fázi záměru. 
Projektová 

dokumentac
e apod. bude 

řešeno.

Ne



23

Mateřská 
škola 
Hradisková, 
Jablonné 
nad Orlicí

Město 
Jablonné 
nad Orlicí

70984948 107590123 600103854
Podpora digitálního 
vzdělávání v MŠ Hradisková

Pardubický kraj ORP Žamberk
Jablonné nad 

Orlicí

Ze závěrů dotazníkových šetření mezi pedagogickým 
personálem a rodiči - z otázek vztažných na výši úrovně v 
oblasti digitálního vzdělávání, jsme došli k závěru, že 
máme velké rezervy. Výsledky ukazují na nízkou úroveň 
vybavení školy digitální technikou. Toto je výraznou 
překážkou při vytváření klíčových kompetencí děí v 
oblasti základní gramotnosti.
Naším cílem je modernizace vybavení školy za účelem 
zkvalitnění výuky napříč gramotnostmi. Rádi bychom 
využili moderní metody rozvoje profesních dovedností 
pedagogů - sdílení, stáže. Dále aplikace nových forem 
výuky do praxe školy včetně metodické podpory.

150 000 Kč 127 500 Kč 2022 2023

24

Mateřská 
škola 
Klášterec 
nad Orlicí

Obec 
Klášterec 
nad Orlicí

75017369 107589931 600103722
Rozvoj gramotnosti 
předškolních dětí v oblasti 
IT

Pardubický kraj ORP Žamberk
Klášterec nad 

Orlicí

Chtěli bychom předškolním dětem zpřístupnit informační 
technologie formou interaktivního boxu pro malé děti. 
Jedná se o zobrazení na zemi. Box je možné přenášet do 
ostatních prostorů a tříd.

200 000 Kč 170 000 Kč 01/2024 2027

Dodavatelem 
bude česká 
firma, která 

tyto boxy 
dodává do 
mateřských 

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

25

Mateřská 
škola 
Letohrad, 
Taušlova

Město 
Letohrad

75017300 107589516 600103404
Digitální technologie - MŠ 
Taušlova

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad

Vybavení všech tříd mateřské školy digitální technologií - 
interaktivní tabule a vhodné výukové programy pro 
předškolní děti. Využívání interaktivních tabulí při práci s 
dětmi povede k rozvoji jejich digitální gramotnosti, ke 
zvyšování kvality vzdělávání a k plynulému přechodu dětí 
z mateřské školy do základní školy. Interaktivní tabule 
bude využívána i jako doplněk při výuce anglického jazyka 
u předškolních dětí a výuce českého jazyka u cizinců.

500 000 Kč 425 000 Kč 1/2022 12/2024

26

Mateřská 
škola 
Letohrad, 
Taušlova

Město 
Letohrad

75017300 107589516 600103404 Dopravní hřiště pro děti Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad
Cílem projektu je vybudování moderního dopravního 
hřiště pro děti, jehož součástí budou dopravní značky a 
funkční světelná signalizace. 

1 200 000 Kč 1 020 000 Kč 04/2024 08/2025

V současné 
chvíli není 

připraveno a 
zajištěno.

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

27

Mateřská 
škola 
Letohrad, 
Taušlova

Město 
Letohrad

75017300 107589516 600103404 Modernizace kuchyně Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad
Cílem projektu je modernizace kuchyně - výměna skříněk, 
pořízení nové myčky a varné pánve. 

600 000 Kč 510 000 Kč 01/2023 12/2024

V současné 
chvíli není 

připraveno, 
zajištěno.

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

28

Mateřská 
škola 
Letohrad, 
Taušlova

Město 
Letohrad

75017300 107589516 600103404 Obnova šatny pro děti Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad
Cílem projektu je celková rekonstrukce šatny pro děti v 
mateřské škole, její rozšíření, výměna podlahové krytiny a 
pořízení nových šatních bloků pro děti.

600 000 Kč 510 000 Kč 01/2023 12/2025

29

Mateřská 
škola 
Letohrad, 
Taušlova

Město 
Letohrad

75017300 107589516 600103404 Zahrada dětem - mlhoviště Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad
Cílem projektu je vybavení zahrady mateřské školy 
vodním mlhovištěm s herními prvky a pítky s pitnou 
vodou. 

700 000 Kč 595 000 Kč 04/2023 08/2024

V současné 
chvíli není 
připravena 
projektová 

dokumentac
e.

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

30

Mateřská 
škola 
Letohrad, 
Taušlova

Město 
Letohrad

75017300 107589516 600103404 Zahradní domek pro děti Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad
Cílem projektu je pořízení zahradního domku, který bude 
sloužit dětem nejen pro hru, vzdělávání, ale i k ukládání 
hraček na písek a zahradu. 

1 000 000 Kč 850 000 Kč 03/2022 10/2023
Připravuje se 

projekt.
Ne

31

Mateřská 
škola 
Letohrad, U 
Dvora

Město 
Letohrad

75017385 107590191 600103897 Cesta vesmírem Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad
Hřiště z EPDM hmoty s herními prvky tématicky 
inspirovanými vesmírem.

700 000 Kč 595 000 Kč 07/2023 10/2024
projekt ve 

fázi záměru
Ne

32

Mateřská 
škola 
Letohrad, U 
Dvora

Město 
Letohrad

75017385 107590191 600103897
Dopravní výchova - dětské 
"silnice" na zahradě MŠ U 
Dvora

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad

Oprava stávajících, již rozbitých, asfaltových 
cestiček/silniček, které slouží dětem na ježdění na 
koloběžkách, odstrkovadlech.... Asfaltový povrch by se 
opravil a nechal potáhnout materiálem dopadových 
ploch s designovými prvky evokující běžnou dopravní 
situaci mimo MŠ. Na takto opravených silnicích by v rámci 
vzdělávání MŠ probíhala dopravní výchova, v rámci 
volných her na zahradě by děti měly bezpečné cesty pro 
své pohybové aktivity na kolech.

800 000 Kč 680 000 Kč 07/2022 10/2023
jen ve fázi 

záměru

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

33

Mateřská 
škola 
Letohrad, U 
Dvora

Město 
Letohrad

75017385 107590191 600103897
Interaktivní tabule do MŠ U 
Dvora, Letohrad

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad
V rámci projektu bychom rádi dovybavili všechny třídy 
interaktivní tabulí s příslušenstvím.

750 000 Kč 637 500 Kč 06/2022 06/2023 Ne



34

Mateřská 
škola 
Letohrad, U 
Dvora

Město 
Letohrad

75017385 107590191 600103897
Modernizace, úprava 
jídelních výtahů

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad
V rámci tohoto projektu bychom vyměnili malé výtahy za 
větší nerezové.

700 000 Kč 595 000 Kč 07/2022 08/2023 Ne

35

Mateřská 
škola 
Letohrad, U 
Dvora

Město 
Letohrad

75017385 107590191 600103897
Nové výdejny/kuchyňky u 
tříd

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad
V rámci tohoto projektu bychom rádi provedli výměnu 4 
výdejních kuchyňských linek a instalaci sádrokartonových 
podhledů s vhodným osvětlením.

500 000 Kč 425 000 Kč 07/2022 08/2023 Ne

36

Mateřská 
škola 
Letohrad, U 
Dvora

Město 
Letohrad

75017385 107590191 600103897
Venkovní pódium se 
zázemím pro akce všeho 
druhu

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad

Tento projekt by nám pomohl vybudovat venkovní 
pódium se zázemím na zahradě MŠ U Dvora pro 
různorodé komunitní aktivity směrem k rodičům i 
veřejnosti. 

1 000 000 Kč 850 000 Kč 06/2022 12/2023
jen ve fázi 

záměru
Ne

37

Mateřská 
škola 
Letohrad, U 
Dvora

Město 
Letohrad

75017385 107590191 600103897
Vybavení zahrady MŠ U 
Dvora herními prvky

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad

V rámci tohoto projektu bychom rádi zlepšili herní 
podmínky na zahradě školky, a to nákupem 
certifikovaných herních prvků. Tím bychom obohatili 
pobyt venku dětem a zvedli prestiž MŠ.

700 000 Kč 595 000 Kč 07/2022 08/2023 Ne

38

Mateřská 
škola 
Sluníčko, 
Žamberk

Město 
Žamberk

75017458 107589842 600103633
Inovace a obnova školní 
zahrady MŠ Sluníčko 
Žamberk

Pardubický kraj ORP Žamberk Žamberk

Celková rekonstrukce školní zahrady: Výměna většiny 
herních prvků + herní prvky vhodné pro 3leté děti, úprava 
terénu a dopadových ploch, výměna části plotu, zřízení 
venkovní učebny, zázemí pro pomůcky a hračky, 
ekologická toaleta.

1 200 000 Kč 1 020 000 Kč 2022 2025 Ne

39

Mateřská 
škola 
SLUNÍČKO, 
Žamberk

Město 
Žamberk

75017458 107589842 600103633
Rozšíření prostor mateřské 
školy (teras) k celoročnímu 
využití

Pardubický kraj ORP Žamberk Žamberk
Rozšířením prostoru a zastřešení teras by vznikla např.: 
tělocvična, prostor pro odpočinek a ukládání lehátek, 
koutky a centra aktivit, dílničky pro polytechnické aktivity.

4 000 000 Kč 3 400 000 Kč 2022 2025

40

Mateřská 
škola 
SLUNÍČKO, 
Žamberk

Město 
Žamberk

75017458 107589842 600103633
Vybavení MŠ Sluníčko ICT 
technikou

Pardubický kraj ORP Žamberk Žamberk

Vybavení tříd IT technikou tak, aby všechny třídy mohly 
neomezeně využívat notebook nebo tablet k výuce a 
vzdělávání. Využívat PC a IT techniku k systematické 
přípravě pedagogů na jejich výchovné a vzdělávácí práci 
(3x notebook + výukové programy související s RVP PV).

100 000 Kč 85 000 Kč 2022 2025

41

Mateřská 
škola 
SLUNÍČKO, 
Žamberk

Město 
Žamberk

75017458 107589842 600103633
Využití teras k celoročnímu 
využití - MŠ SLUNÍČKO, 
Žamberk

Pardubický kraj ORP Žamberk Žamberk
Jedná se o stavební úpravy - rozšíření prostor mateřské 
školy na stávajících terasách - jejich využití v průběhu 
celého roku.

2 000 000 Kč 1 700 000 Kč 2023 2027 Ne

42

Mateřská 
škola, 
Pivovarská, 
Králíky, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Město 
Králíky

75016923 107589435 600103331 Bezbariérovost školy Pardubický kraj ORP Králíky Králíky

Ideální stav ve škole by byl tehdy, pokud by byl zvenčí 
vybudován výtah, nejlépe ze strany severní (ze zahrady), v 
případě celkové rekonstrukce (dostavba křídla) by bylo 
možno prostředky využít ke stavbě výtahu v novém křídle. 
Jinou variantou by byla plošina u schodiště pro imobilní 
osoby po celé budově MŠ.

1 200 000 Kč 1 020 000 Kč 7/2020 8/2020

43

Mateřská 
škola, 
Pivovarská, 
Králíky, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Město 
Králíky

75016923 107589435 600103331 Navýšení kapacity MŠ Pardubický kraj ORP Králíky Králíky

Mateřská škola disponuje malou učebnou v podkroví, 
kterou je třeba pro tyto účely zrekonstruovat a zařídit. 
Rekonstrukce spočívá v rozšíření učebny do půdních 
prostor a uspůsobení střešní krytiny a zateplení. Součástí 
projektu je i řešení bezbariérového přístupu (plošina pro 
imobilní osoby nebo výtah, popřípadě pouze schodolez).

2 500 000 Kč 2 125 000 Kč 7/2020 8/2020

44

Základní a 
mateřská 
škola 
Jamné nad 
Orlicí

Obec 
Jamné nad 
Orlicí

70982244 107589401 650047869 Obnova prostor hřiště MŠ Pardubický kraj ORP Žamberk
Jamné nad 

Orlicí

Obnova herních prvků, 
zřízení hmatového chodníčku, vyvýšených záhonků na 
bylinky, zeleninu a jahody, zakoupení hmyzího domečku, 
zřízení krmítek a pítek pro ptáčky, 
domek - pořízení nového zázemí pro hračky, odrážedla, 
kola, nářadí.

400 000 Kč 340 000 Kč 10/2021 10/2023

45

Základní a 
mateřská 
škola 
Těchonín, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec 
Těchonín

70985995   102642346 650051394
Opravy omítek a výmalba 
MŠ a ZŠ

Pardubický kraj ORP Žamberk Těchonín Lokální výspravy omítek vč. následné výmalby. 500 000 Kč 425 000 Kč 2021 2023
Není 

připraveno. 
Ne



46

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Červená 
Voda

Obec 
Červená 
Voda

70994838 107590018 650052510
Rozvoj digitálních 
gramotností předškolních 
dětí

Pardubický kraj ORP Králíky Červená Voda

Vybavení MŠ digitálními technologiemi pro rozvoj 
matematické, čtenářské a digitální gramotnosti dětí 
předškolního věku v návaznosti na projekt NÚV - Podpora 
práce ped. prac. Vedení rodičů dětí předškolního věku k 
rozvoji výše uvedených gramotností jejich dětí v rámci 
smysluplného trávení volného času a využívání digitálních 
technologií.

1 000 000 Kč 850 000 Kč 2022 2023
Příprava 

dokumentac
e.

Ne

47

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Červená 
Voda

Obec 
Červená 
Voda

70994838 107590018 650052510

Rozvoj venkovních 
pohybových aktivit dětí 
předškolního věku v rámci 
místní komunity

Pardubický kraj ORP Králíky Červená Voda

Vybavení zahrady školy herními prvky pro podporu práce 
s předškolními dětmi v zájmových útvarech. Podpora 
aktivní řízené komunitní činnosti zaměřené na smysluplné 
využití volného času pohybem, otužováním, posouváním 
limitů atd. Sociální inkluze.

1 500 000 Kč 1 275 000 Kč 2022 2023
Příprava 

dokumentac
e.

Ne

48

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Červená 
Voda

Obec 
Červená 
Voda

70994838 107590018 650052510

Staveniště-štěrkoviště - 
kutací zóna s dřevěnými 
prvky. Suchý potok, 
bahniště - zóna s vodními 
prvky

Pardubický kraj ORP Králíky Červená Voda

Záměrem je  vytvořit přírodně utvářené zóny bez 
ekologické zátěže na okolní životní prostředí, ve kterých si 
děti mohou nejenom hrát, ale i přirozenou cestou 
poznávat. Zóna vznikne modelací přírodního terénu (val z 
hlíny  z vykopané jámy), a bude naplněna  kačírkem 
různých frakcí s multifunkční věží s kladkou, plošinkou a 
dopravním pásem a rypadlem. Vymodelovaná zóna ve 
tvaru koryta potoka naplněná kačírkem a valouny. Hlavní 
součástí by byla podzemní nádrž na zachytávání dešťové 
vody, odkud by si ji děti mohly volně čerpat pomocí 
pumpy a pouštět do koryt s přehradami a vodním kolem. 
Zóna by sloužila k volným hrám, bádání a 
experimentování ve spojení s hlínou. Děti se tak seznámí 
s koloběhem vody v přírodě, jak souvisí déšť s vodní hrou- 
když neprší- množství zachycené vody, jejím využívání, 
funkcí pumpy, vodního kola, přehrad. Voda bude zároveň 
využívána k zalévání bylinkové spirály a pěstovaných 
rostlin. V tomto ohledu realizací záměru jednoznačně 
dojde k vytvoření prostředí, které je plné podnětů, 
možností a informací, stimulující dětskou fantazii, 
kreativitu, zvídavost, pozornost a nabízející podněty 
přiměřené věku dětí vedoucí k aktivnímu učení 
pozorováním a experimentováním.
Realizace záměru zásadním způsobem obohatí a 
prohloubí stávající výukový a výchovný koncept mateřské 
školy.

5 000 000 Kč 4 250 000 Kč 2022 2023
Příprava 

dokumentac
e.

Ne

49

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Červená 
Voda

Obec 
Červená 
Voda

70994838 107590018 650052510 Voda v zahradě Pardubický kraj ORP Králíky Červená Voda

Projekt řeší zkvalitnění podmínek MŠ a to z hlediska 
bezpečnosti a zdraví (zastínění pískoviště, pitný režim - 
pítko, otužování - mlhoviště) tak z hlediska zkvalitnění 
podmínek vzdělávání (herní prvky pro hry s vodou a 
relaxaci dětí). 1.) Zajištění přirozeného pitného režimu 
dítěte - pítko v zahradě umožňuje kdykoli podle potřeb 
dítěte přijmout tekutiny. 2.) Vodovodní vývod na zahradu 
k dalšímu využití pro hry (hry s vodou a pískem v sestavě 
koryt a stavidel) i v horkém létě (zastínění pískoviště), 
výtvarné aktivity s vodou, otužování v bezpečném 
mlhovišti (a péči o zahradu) zalévání rostlin v dostupných 
vyvýšených záhonech, péče o dětmi vypěstované 
produkty. 3.) Možnost realizace pěstitelských prací 
(vyvýšené pěstitelské záhony), a péče o stávající zeleň, 
posezení v zahradě. 4.) Nedílnou součástí relaxace dětí 
jsou herní prvky (v projektu věž se stříškou s výlezy), 
odpočinkové lavičky, kde dítě odpočívá, zdokonaluje 
hrubou motoriku. Přínosem realizace projektu je využití 
možností zahrady v šíři, kterou doposud nemůžeme 
využít.

500 000 Kč 425 000 Kč 2022 2023
Příprava 

dokumentac
e.

Ne



50

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Červená 
Voda;  
žadatel: 
Obec 
Červená 
Voda

Obec 
Červená 
Voda

70994838 107590018 650052510 Zahradní prvky pro MŠ2 Pardubický kraj ORP Králíky Červená Voda
V rámci projektu budou osazeny nové herní prvky ke 
stávajícím tak, aby byla rozšířena kapacita a děti mohly 
více rozvíjet svoji motoriku.

1 000 000 Kč 850 000 Kč 01/2022 09/2023 PD Ano

51

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Červená 
Voda;  
žadatel: 
Obec 
Červená 
Voda

Obec 
Červená 
Voda

70994838 107590018 650052510
Zajištění bezbariérového 
přístupu a opravy podlah a 
soc. zařízení v MŠ 3

Pardubický kraj ORP Králíky Červená Voda

V rámci projektu bude rekonstruované sociální zařízení v 
MŠ, spolu s kompletní rekonstrukcí podlah heren a 
chodby. Na chodby bude navazovat nový, bezbariérový 
přístup do budovy.

3 000 000 Kč 2 550 000 Kč 01/2021 09/2022
Probíhá 

realizace dle 
etap.

Ano

52

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Červená 
Voda; 
žadatel: 
Obec 
Červená 
Voda

Obec 
Červená 
Voda

70994838 107590018 650052510 Vybudování zahrady u MŠ1 Pardubický kraj ORP Králíky Červená Voda
V rámci projektu bude vybudována zahrada s přístupem 
omezeným pouze pro potřeby MŠ. Součástí projektu je 
oplocení, terénní úpravy a vybudování herních prvků.

1 000 000 Kč 850 000 Kč 01/2022 09/2023 PD Ano

53

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Mistrovice, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec 
Mistrovice

70982368 102642214  650051807
Úprava a rozšíření zahrady 
pro mateřskou školu

Pardubický kraj ORP Žamberk Mistrovice

Zahrada pro mateřskou školu bude rozšířena, oplocení 
bude odstraněno a v nových rozšířených hranicích bude 
vybudováno nové oplocení. Vzniklá plocha bude 
upravena pro pohyb dětí a doplněna o herní prvky.

400 000 Kč 340 000 Kč 2022 2022

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

54

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola 
Mladkov

Obec 
Mladkov

75016141 107589567 650046587
Obnova počítačového 
vybavení v ZŠ a MŠ pro žáky 
a děti + učitelé

Pardubický kraj ORP Králíky Mladkov
Pořízení nových PC, notebooku, pojízdné interaktivní 
tabule do MŠ

500 000 Kč 425 000 Kč 2021 2024
Dodavatel 
nezajištěn.

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

55

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola 
Mladkov

Obec 
Mladkov

75016141 107589567 650046587
Obnova podlahové krytiny 
do MŠ

Pardubický kraj ORP Králíky Mladkov Nové lino do herny mateřské školy. 70 000 Kč 59 500 Kč 2021 2024

Výměna 
starého lina, 

zajištění 
okrajů.

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

56

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola 
Mladkov

Obec 
Mladkov

75016141 107589567 650046587
Venkovní učebna pro výuku 
ZŠ a MŠ

Pardubický kraj ORP Králíky Mladkov

Venkovní učebna by sloužila k výuce prvouky, 
přírodovědy, hudební výchovy, výtvarné výchovy, 
environmentální… Děti z MŠ by ji využívaly k malování, 
čtení pohádek… K tomuto účelu by byla vhodná 
zastřešená pergola částečně vyzděná a doplněná 
dřevěnými rámy a střechou. Uvnitř by se nacházely 
dřevěné stoly a lavice.

300 000 Kč 255 000 Kč 2021 2024
Dodavatel 
nezajištěn.

Ne

57

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola 
Orličky

Obec 
Orličky

70989222 107589605 650052307 Vybavení jídelny Pardubický kraj ORP Žamberk Orličky
výměna dosloužilého vybavení společné jídelny ZŠ a MŠ 
(stoly, židle, podlahová krytina)

150 000 Kč 127 500 Kč 2022 2026
projektová 

dokumentac
e není třeba

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

58

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola 
Orličky

Obec 
Orličky

70989222 107589605 650052307
Vybavení šaten MŠ a 
společných prostor

Pardubický kraj ORP Žamberk Orličky nové vybavení šatny MŠ a společné chodby 200 000 Kč 170 000 Kč 2022 2026
projektová 

dokumentac
e není třeba

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)



59

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola 
Orličky

Obec 
Orličky

70989222 107589605 650052307 Vybavení třídy MŠ Pardubický kraj ORP Žamberk Orličky
výměna dosloužilého vybavení třídy MŠ - stolky, židle, 
skříně, postýlky, podlahová krytina

250 000 Kč 212 500 Kč 2022 2026
projektová 

dokumentac
e není třeba

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

60

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola 
Písečná 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec 
Písečná

75017148 107590000 650046463
Modernizace prostor a 
vybavení mateřské školy 

Pardubický kraj ORP Žamberk Písečná

Chtěli bychom vybavit učebny mateřské školy úložnými 
prostory a nábytkem, který by odpovídal potřebám dětí. 
Současné vybavení nedovoluje samostatné ukládání 
výrobků a herních prvků dětmi. Ani jejich samoobslužnou 
činnost při stravování či běžných životních situacích.

300 000 Kč 255 000 Kč 06/2022 06/2022
Připravuje 

se.

61

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola 
Písečná 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec 
Písečná

75017148 107590000 650046463
Rozšíření šatny MŠ s 
čtenářským koutkem 

Pardubický kraj ORP Žamberk Písečná K rozšíření využijeme zastřešený prostor před vchodem. 750 000 Kč 637 500 Kč 06/2022 08/2022
Připravuje 

se.



cizí jazyky
přírodní 
vědy3) polytech. 

vzdělávání4)

práce s digi. 
tech.5)

1

Masarykov
a základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Kunvald, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Městys 
Kunvald

70985855 102642532 650053834
Aktivní družinová 
zahrada

Pardubický kraj ORP Žamberk Kunvald

Vybudování altánu pro setkávání a tvoření s rodiči v 
rámci tvořivých dílen ve školní družině, vybudování 
zážitkových prvků podněcujících vnímání dětí, pořízení 
herních prvků pro relaxaci a podporu pohybových 
dovedností dětí.

500 000 Kč 425 000 Kč 02/2022 02/2027 x

Předpoklad 
terénních 

úprav, 
nutnost 

stavebního 
povolení 

není známa.

Ne

2

Masarykov
a základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Kunvald, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Městys 
Kunvald

70985855 102642532 650053834
Obnova vybavení 
kmenových tříd ZŠ

Pardubický kraj ORP Žamberk Kunvald

Vybavit kmenové třídy novým nábytkem – lavice, 
židle, skříně, katedra, vytvořit ve třídách relaxační 
zóny a zlepšit tak vzhled a využití kmenových učeben. 
Dojde ke zvýšení estetičnosti prostředí.

400 000 Kč 340 000 Kč 02/2022 02/2027 ne

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

3

Masarykov
a základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Kunvald, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Městys 
Kunvald

70985855 102642532 650053834 Přírodní vědy nově Pardubický kraj ORP Žamberk Kunvald

Vybavení odborné učebny (fyzika, chemie, 
přírodopis/přírodověda) novým nábytkem, technikou 
a didaktickými pomůckami pro výuku přírodovědných 
oborů. Žáci budou moci provádět pokusy a 
pozorování.

400 000 Kč 340 000 Kč 02/2022 02/2027 x ne

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

4

Masarykov
a základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Kunvald, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Městys 
Kunvald

70985855 102642532 650053834 Rekonstrukce podlah 
ZŠ a MŠ 

Pardubický kraj ORP Žamberk Kunvald

Rekonstrukce podlah v odborných učebnách ZŠ (F, Ch, 
přír./př., počítačová učebna), a v prostorách MŠ 
(jídelna, tělocvična, ložnice) pro zvýšení bezpečnosti 
dětí a žáků a zvýšení estetičnosti a vzhledu prostředí 
učeben. Zvýší se bezpečnost pro děti a žáky při výuce

400 000 Kč 340 000 Kč 02/2022 02/2027 x ne

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

5

Masarykov
a základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Kunvald, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Městys 
Kunvald

70985855 102642532 650053834
Rekonstrukce 
sociálního zařízení 
MŠ a ZŠ Kunvald

Pardubický kraj ORP Žamberk Kunvald
Máme v plánu rekonstruovat umývárnu a WC 
mateřské školy a zakoupit novou sanitární techniku 
pro mateřskou školu a základní školu.

800 000 Kč 680 000 Kč 02/2022 02/2027 Ne

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

6

Masarykov
a základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Kunvald, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Městys 
Kunvald

70985855 102642532 650053834
Školní zahrada jako 
přírodní učebna 

Pardubický kraj ORP Žamberk Kunvald

Vybudování zázemí přírodní učebny, vytvoření 
klidových zón pro komunitní setkávání, vytvoření 
různých biotopů, v nichž budou moci žáci pozorovat 
chování rostlin i živočichů, vytvoření vyvýšených 
záhonů pro využití v pracovních činnostech. Prostor 
bude dále využitelný při akcích pořádaných pro 
rodičovskou i širší veřejnost, pro podporu 
polytechnické výchovy.

500 000 Kč 425 000 Kč 02/2022 02/2027 x x

Předpoklad 
terénních 

úprav, 
nutnost 

stavebního 
povolení 

není známa.

Ne

7

Masarykov
a základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Kunvald, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Městys 
Kunvald

70985855 102642532 650053834
Virtualizovaná 
počítačová učebna

Pardubický kraj ORP Žamberk Kunvald

Cílem je zařízení počítačové učebny IT technikou, 
která je výkonnější, energeticky úspornější, šetrná k 
životnímu prostředí. Umožníme tak žákům pracovat s 
ICT v prostředí zdravotně i kyberneticky 
bezpečnějším.

400 000 Kč 340 000 Kč 02/2022 02/2027 x ne

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

8

Masarykov
a základní 
škola 
Klášterec 
nad Orlicí, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec 
Klášterec 
nad Orlicí

75018047 102654018 650041445 Bezbariérovost školy - 
část 2 (stará budova)

Pardubický kraj ORP Žamberk Klášterec nad Orlicí

Projekt spočívá ve výstavbě zděné výtahové šachty 
vně stávající budovy a instalaci vertikálně zdvižné 
plošiny nebo výtahu. Toto zařízení bude obsluhovat 
všechna podlaží včetně sklepních prostor. Realizací 
tohoto projektu společně s projektem Rekonstrukce 
odborné učebny a kabinetu F/CH a bezbariérovost - 
část 1 bude kompletně celá škola bezbariérově 
přístupná.

3 500 000 Kč 2 975 000 Kč 01/2022 12/2027
PD 

připravena 
není

Ne

Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit ZŠ (2021-2027)

Číslo 
řádku

Zřizovatel IČ školy IZO školy
RED IZO 

školy

Název projektu Obec realizace rekonstrukce 
učeben 

neúplných škol v 
CLLD

vnitřní/venkovní 
zázemí pro 

komunitní aktivity 
vedoucí k sociální 

inkluzi

konektivita

Typ projektu 2)

Název 
školy

zázemí pro školní 
poradenské 
pracoviště 

s vazbou na podporovanou oblast

Obsah projektu

Identifikace školy Výdaje projektu  v Kč 1) Předpokládaný termín 
realizace měsíc, rok

Stav připravenosti 
projektu k realizaci 

stručný popis 
např. 

zpracovaná 
PD, zajištěné 

výkupy, 
výběr 

dodavatele

vydané 
stavební 
povolení 
ano/ne

celkové výdaje 
projektu  

z toho 
předpokládané 

výdaje EFRR

zahájení 
realizace

ukončení 
realizace

Kraj realizace budování zázemí 
družin a školních 

klubů

Obec s rozšířenou 
působností - 

realizace



9

Masarykov
a základní 
škola 
Klášterec 
nad Orlicí, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec 
Klášterec 
nad Orlicí

75018047 102654018 650041445
Modernizace 
počítačové učebny a 
konektivity školy

Pardubický kraj ORP Žamberk Klášterec nad Orlicí

Cílem projektu je modernizace počítačové učebny, 
nákup serveru a klientských stanic, vybudování 
virtuální učebny. Projekt přinese úsporu provozních 
nákladů, efektivnější výuku, mimo jiné se jedná i o 
ekologické řešení, zvýšení bezpečnosti. Navazovat 
bude pokrytí celé budovy školy bezdrátovou sítí - 
přístupovými body s dostatečnou  kapacitou a 
rychlostí přenosu dat. Získáme tak lepší možnost 
výuky prostřednictvím informačních a komunikačních 
technologií. Součástí projektu bude také pořízení 
softwarového vybavení pro odpovídající zabezpečení 
sítě. Účelem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na 
budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových 
kompetencích - práce s digitálními technologiemi.

750 000 Kč 637 500 Kč 1/2022 12/2027 x
PD není 

připravena
irelevantní

10

Masarykov
a základní 
škola 
Klášterec 
nad Orlicí, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec 
Klášterec 
nad Orlicí

75018047 102654018 650041445 Modernizace školní 
dílny

Pardubický kraj ORP Žamberk Klášterec nad Orlicí

Cílem projektu je vybudovat moderní účelnou školní 
dílnu umožňující rozvíjet kompetence dětí v oblasti 
polytechnického vzdělávání a dosahování výukových 
oblastí stanovených pro danou oblast v RVP. Záměr 
zahrnuje zejména vybavení dílny dílenskými stoly, 
nářadím a dalšími předměty, vše v souladu s 
požadavky na bezpečnost práce.

750 000 Kč 637 500 Kč 1/2022 12/2027 x PD není 
připravena

ne

11

Masarykov
a základní 
škola 
Klášterec 
nad Orlicí, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec 
Klášterec 
nad Orlicí

75018047 102654018 650041445
Modernizace 
vybavení kabinetu 
prvního stupně ZŠ

Klášterec nad Orlicí

Výměna podlahové krytiny včetně vylití podlahy 
samonivelační hmotou. Pořízení nového vybavení 
kabinetu vhodného pro uložení školních pomůcek 
prvního stupně - skříně, regály. Vytvoření zázemí pro 
učitele (šatní skříň, psací stůl, židle) a zázemí pro 
jednání s rodiči (jednací stůl, dvě židle).

300 000 Kč 255 000 Kč 01/2022 12/2027
PD 

připravena 
není

12

Masarykov
a základní 
škola 
Klášterec 
nad Orlicí, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec 
Klášterec 
nad Orlicí

75018047 102654018 650041445
Pořízení nového 
piana

Pardubický kraj ORP Žamberk Klášterec nad Orlicí

Předmětem projektu bude pořízení jednoho nového 
piana, které by nahradilo horší ze stávajících nástrojů. 
Cílem projektu je udržet možnost využití hry na piano 
ke všem výše zmíněným aktivitám. Zakoupený nový 
nástroj by byl umístěn do učebny Hudební výchovy a 
stávající nástroj přemístěn do I. třídy. V případě zájmu 
by byl stávající klavír z I. třídy nabídnut k odkupu.

150 000 Kč 127 500 Kč 01/2022 12/2027

13

Masarykov
a základní 
škola 
Klášterec 
nad Orlicí, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec 
Klášterec 
nad Orlicí

75018047 102654018 650041445
Rekonstrukce 
prostoru před 
vchodem do ZŠ

Pardubický kraj ORP Žamberk Klášterec nad Orlicí

Projekt bude zahrnovat tyto aktivity:
- Oprava zdiva soklu, přístupového schodiště a 
přilehlých stěn v nezbytném rozsahu dle stavu zdiva
- Obložení novou dlažbou (sokl, schodiště, 
bezbariérová nájezdová rampa)
- Zajištění dostatečného odvádění dešťové vody z 
přístřešku a betonového soklu
- Úprava spádování plochy před vstupem do školy

1 500 000 Kč 1 275 000 Kč 01/2022 12/2027
PD 

připravena 
není

Ne

14

Masarykov
a základní 
škola 
Klášterec 
nad Orlicí, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec 
Klášterec 
nad Orlicí

750180047 102654018 650041445 Rekonstrukce 
žákovských šaten

Pardubický kraj ORP Žamberk Klášterec nad Orlicí

Předmětem projektu je odstranění stávajících 
zastaralých šatnových kójí, nutné stavební úpravy 
šatnového prostoru a pořízení a instalace nových 
šatnových skříněk v počtu odpovídajícím počtu žáků 
školy (140 - 150). Cílem projektu je zvýšení 
bezpečnosti žáků při pohybu a pobytu v šatnách, dále 
také zvýšení zabezpečení odložených osobních věcí 
vůči případným ztrátám, v neposlaení řadě také 
zvýšení efektivity úklidu a dodržování hygieny a 
pořádku v šatnách.

1 500 000 Kč 1 275 000 Kč 01/2022 12/2027
PD 

připravena 
není

15

Masarykov
a základní 
škola 
Klášterec 
nad Orlicí, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec 
Klášterec 
nad Orlicí

75018047 102654018 650041445 Rekonstrukce 
žákovských toalet

Pardubický kraj ORP Žamberk Klášterec nad Orlicí

Kompletní rekonstrukce toalet v prvním a druhém 
nadzemním podlaží budovy školy - 2x chlapecké a 2x 
dívčí toalety s vybudováním jedné hygienické kabiny 
pro dívky (bidet). Projekt bude zahrnovat kompletní 
stavební rekonstrukci stávajících toalet a vybavení 
sanitární technikou a standardními zařizovacími 
předměty dle platných hygienických norem. Nové WC 
kabiny budou vybudovány v počtu odpovídajícím 
hygienickým limitům při dané kapacitě školy. Stavební 
práce budou zahrnovat i rekonstrukci vodovodního a 
kanalizačního řádu v potřebném rozsahu. Další 
stavební práce: obklady, dlažba, stavba příček.

2 000 000 Kč 1 700 000 Kč 01/2022 12/2027
PD 

připravena 
není

Ne

16

Masarykov
a základní 
škola 
Klášterec 
nad Orlicí, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec 
Klášterec 
nad Orlicí

75018047 102654018 650041445
Zřízení kolárny v 
suterénu ZŠ

Pardubický kraj ORP Žamberk Klášterec nad Orlicí

Zřízení kolárny v suterénu školy by si vyžádalo 
vybudování vchodu do tohoto prostoru z boční strany 
budovy školy, dále odvlhčení a rekonstrukci podlah 
suterénu školy, zřízení přístupu ze suterénu do 
žákovských šaten a do přízemního podlaží budovy 
školy. Dále provedení opěrného zdiva, včetně 
nezbytných úprav terénu, v prostoru před budoucím 
vchodem do suterénu školy.

1 500 000 Kč 1 275 000 Kč 01/2022 12/2027
PD 

připravena 
není

Ne
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Mateřská 
škola a 
základní 
škola Josefa 
Luxe Nekoř

Obec Nekoř 08687463 181110547 691013756 Modernizace 
kmenové učebny ZŠ

Pardubický kraj ORP Žamberk Nekoř

V souvislosti s úpravami RVP bychom rádi vytvořili 
odpovídající zázemí pro zapojení IT aktivit do výuky.  
Stávající zastaralou kmenovou učebnu chceme vybavit 
interaktivní tabulí a novým školním nábytkem. Tato 
učebna je využívána zejména žáky páté třídy. Při 
vhodném vybavení mobilní technikou může být 
kdykoli bleskově přeměněna na prostor pro výuku 
informatiky, a to i v rámci výuky jiných předmětů a 
prolínání informatiky různými obory. 
Učebnu chceme dovybavit také dalšími pomůckami 
pro rozvoj informatického myšlení (programovatelní 
Ozoboti apod.). 

570 000 Kč 484 500 Kč 2022 2024 x ne

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

18

Mateřská 
škola a 
základní 
škola Josefa 
Luxe Nekoř

Obec Nekoř 08687463 181110547 691013756 Naše čarovná 
zahrada

Pardubický kraj ORP Žamberk Nekoř

V roce 2020 jsme založili školní zahradu. Rádi bychom 
z ní vybudovali podnětné a příjemné prostředí pro 
venkovní výuku i relaxaci, místo pro setkávání žáků, 
rodičů, obyvatel obce a návštěvníků školy. Zahradu 
plánujeme doplnit vyvýšenými záhony, vodními prvky, 
nádrží na dešťovou vodu, herními prvky, prvky pro 
badatelské činnosti a informačními prvky. V relaxační 
části zahrady také lavičkami a ohništěm. Počítáme 
také s financováním nákupu potřebného nářadí, osiva, 
rostlinného materiálu, dále pak s potřebnými 
terénními úpravami.

500 000 Kč 425 000 Kč 2022 2024 x

Pro tento 
projekt je 

zpracovaný 
záměr i 

rozpočet.

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

19

Mateřská 
škola a 
základní 
škola Josefa 
Luxe Nekoř

Obec Nekoř 08687463 181110547 691013756 Přestavba půdy 
budovy školy

Pardubický kraj ORP Žamberk Nekoř

Naše škola nemá v současnosti vhodný prostor pro 
specializované učebny a pro relaxaci a setkávání žáků. 
Chybí rovněž vhodné prostory pro volnočasové 
aktivity, které zajišťujeme pro naše žáky. Naším 
záměrem je využít prostor půdy budovy školy pro 
učebnu pro badatelskou činnost žáků, tréninkovou 
kuchyňku pro pracovní výuku i volnočasové aktivity a 
odpočinkový prostor/čítárnu pro budování vztahu 
žáků k literatuře a četbě jako prostředku relaxace i 
poznávání. Prostor půdy je v současnosti využit pouze 
ke skladování aktuálně nepotřebného vybavení a 
materiálu. Cílem přestavby je vybudování jedné 
specializované třídy se zaměřením na badatelskou 
činnost včetně potřebného nábytku a vybavení, dále 
čítárny s knihovnou a relaxační zónou a rovněž 
tréninkové kuchyňky s plně vybavenou kuchyňskou 
linkou a pracovním stolem.    

6 000 000 Kč 5 100 000 Kč 2023 2025 x x

V 
současnosti 
je projekt ve 
stádiu studie 
proveditelno

sti. 
Zjišťujeme 
možnosti 

využití 
prostor pro 
tyto účely a 
podmínky 
realizace 
(požárně-

bezpečnostní 
řešení, 

přístup do 
prostor půdy 

apod.)

Ne

20

Mateřská 
škola a 
základní 
škola Josefa 
Luxe Nekoř

Obec Nekoř 08687463 181110547 691013756

Rekonstrukce podlah 
na chodbách školy a v 
šatně a modernizace 
sociálních zařízení

Pardubický kraj ORP Žamberk Nekoř

Na chodbách školy a v šatně je nutná výměna 
podlahových krytin. Jedná se o popraskanou dlažbu a 
poničené linoleum, které je nevyhovující z 
bezpečnostního i estetického hlediska. Obě sociální 
zařízení školy neodpovídají současným standardům, 
špatně se udržují a nepřispívají k celkovému dobrému 
obrazu školy v očích dětí i rodičů. Na některých 
místech je k dispozici pouze studená voda. Jedná se o 
pokládku nové dlažby na chodbách školy v prvním i 
druhém nadzemním podlaží,  Dále bude v šatně školy 
stávající linoleum vyměněno za dlažbu, v souvislosti s 
tím bude nutné připravit nový betonový podklad pro 
dlažbu.
Sociální zařízení (dívčí záchody a chlapecké záchody) 
proběhne kompletní rekonstrukce -  výměna 
veškerých zařizovacích předmětů, výměna podlahové 
krytiny. V souvislosti s tím předpokládáme i drobné 
stavební úpravy. Bude doplněn také drobný inventář. 

750 000 Kč 637 500 Kč 2020 2023

V souvislosti 
s tím 

předpokládá
me i drobné 

stavební 
úpravy. Bude 
doplněn také 

drobný 
inventář. 

Ne
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Mateřská 
škola a 
základní 
škola Josefa 
Luxe Nekoř

Obec Nekoř 08687463 181110547 691013756

Rekonstrukce prostor 
u školního hřiště, 
výměna souvisejícího 
oplocení

Pardubický kraj ORP Žamberk Nekoř

Na severní straně je školní hřiště odděleno od veřejné 
komunikace pásem vzrostlých tújí, které jsou 
neudržované, přestárlé a lámou se. Dále je podél 
komunikace veden plot z drátěných dílců, rovněž 
neudržovaný a v neopravitelném stavu. Před tújemi je 
krátký svah k hřišti vyztužen vertikálně položenými 
betonovými sloupy, prostor zarůstá plevelem. Na 
západní straně je hřiště odděleno od sousedního 
pozemku zvýšeným drátěným plotem ve špatném 
stavu a nepokrývajícím celou délku hřiště. Stávající 
oplocení na severní i západní straně bude odstraněno. 
Na severní straně hraničící s veřejnou komunikací 
bude nahrazeno novým oplocením a bude 
revitalizován rostlinný pás, který odhluční prostor 
hřiště a poskytne stín. V prostoru před rostlinným 
pásem bude vybudována tribuna s menším krytým 
objektem. Plot na západní straně, který odděluje 
hřiště od sousedního pozemku, bude nahrazen 
zvýšeným kombinovaným oplocením, v jehož spodní 
části bude po celé délce hřiště vytvořena dřevěná 
stěna s chyty pro bouldering. V rámci řešení celého 
prostoru hřiště bude upravena i část východní hranice 
hřiště u vjezdu na pozemek školy. Bude se jednat o 
terénní úpravy a doplnění rostlinného patra pro 
oddělení hřiště od provozní části areálu.

750 000 Kč 637 500 Kč 2022 2023

Projekt je ve 
stadiu 

upřesňování 
návrhu 
řešení a 
přípravy 

dokumentac
e pro 

posouzení 
stavebním 
úřadem.

Ne
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Mateřská 
škola a 
základní 
škola Josefa 
Luxe Nekoř, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec Nekoř 08687463 181110547 691013756
Zahradní přístřešek a 
dřevěné oplocení 
ČOV/lezecká stěna

Pardubický kraj ORP Žamberk Nekoř

Přístřešek s dřevěnou terasou pro hry i výuku v 
zahradě, komunitní setkávání s rodiči a přáteli školy. 
Na přístřešek navazuje dřevěné oplocení, které má 
sloužit k oddělení ČOV a současně bude sloužit jako 
venkovní informační tabule, případně jako prostor k 
venkovním tělovýchovným aktivitám.

250 000 Kč 212 500 Kč 2022 2024 x x Ne

23

Základní a 
mateřská 
škola 
Jamné nad 
Orlicí

Obec 
Jamné nad 
Orlicí

70982244 102642125 650047869

Modernizace 
vybavení ICT za 
účelem zkvalitnění 
výuky

Pardubický kraj ORP Žamberk Jamné nad Orlicí

Ke zvýšení kvality výuky zakoupit interaktivní tabuli 
do druhé učebny, protože neustálé stěhování za tabulí 
je problematické a zdlouhavé, tabule se využívá pro 
všechny předměty.
Počet žáků v jednom ročníku je většinou 5-7, proto 
bychom chtěli navýšit počet stanic na sedm, abychom 
zvýšili komfort žáků a každý měl pro svou práci svůj 
počítač. Jinak sedí někteří žáci ve dvojici. Jsme malá 
škola a finanční prostředky nám nestačí na 
pravidelnou obnovu počítačů, které rychle zastarávají. 
Touto cestou bychom chtěli ty nejstarší a nespolehlivé 
počítače vyměnit za nové, případně za repasované.

150 000 Kč 127 500 Kč 10/2021 12/2023 x

24

Základní a 
mateřská 
škola 
Jamné nad 
Orlicí

Obec 
Jamné nad 
Orlicí

70982244 102642125 650047869
Obnova školní 
zahrady

Pardubický kraj ORP Žamberk Jamné nad Orlicí

Výuka - dovybavit novým nářadím - motyčky, hrábě, 
kbelíky, konve. Shnilé kompostéry nahradit novými 
plastovými. Rozšířit hmyzí domeček pro pozorování v 
rámci prvouky, přírodovědy. Družina - pořízení 
slunečníku, sedacího nábytku pro relaxaci.

25 000 Kč 21 250 Kč 01/2022 01/2023

25

Základní a 
mateřská 
škola 
Těchonín, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec 
Těchonín

70985995   102642346 650051394 Opravy omítek a 
výmalba MŠ a ZŠ

Pardubický kraj ORP Žamberk Těchonín Lokální výspravy omítek vč. následné výmalby. 500 000 Kč 425 000 Kč 2021 2023 Není 
připraveno. 

Ne

26

Základní a 
mateřská 
škola 
Těchonín, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec 
Těchonín

70985995   102642346 650051394 Rekonstrukce školní 
zahrady

Pardubický kraj ORP Žamberk Těchonín
Výměna části oplocení vč. branky a brány, úprava 
povrchu ploch zahrady, zemní práce, svahování, 
zpevněné plochy

300 000 Kč 255 000 Kč 2021 2023 Není 
připraveno. 

Ne

27

Základní a 
mateřská 
škola 
Těchonín, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec 
Těchonín

70985995   102642346 650051394 Zastřešená venkovní 
učebna

Pardubický kraj ORP Žamberk Těchonín
Rozšíření možosti vzdělávání žáků v rámci ZŠ a i v 
rámci mimoškolních aktivit.

700 000 Kč 595 000 Kč 2021 2023 Není 
připraveno. 

Ne

28

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Bystřec

Obec 
Bystřec

75015617 102642460 650046528

Vybavení 
multifunkční učebny 
na polytechnické 
vzdělávání

Pardubický kraj ORP Žamberk Bystřec Vybavení učebny na pracovní činnosti a keramiky 200 000 Kč 170 000 Kč 2021 2022 x
Předběžná 

kalkulace na 
výrobky

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

29

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Bystřec

Obec 
Bystřec

75015617 102642460 650046528
Vybavení počítačové 
učebny a zřízení 
datové sítě

Pardubický kraj ORP Žamberk Bystřec 
Vybavení učebny počítači, vytvoření datové sítě, 
včetně programového vybavení

250 000 Kč 212 500 Kč 2022 2023 x

Záměr 
připravován 
se stávajícím 
správcem IT 

sítě

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

30

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Červená 
Voda

Obec 
Červená 
Voda

70994838 102640940 650052510
Modernizace 
kabinetů pro učitele 
II. stupně

Pardubický kraj ORP Králíky Červená Voda

Projekt řeší zkvalitnění podmínek pro práci 
pedagogických zaměstnanců (učitelů i asistentů 
pedagoga):
1. Stavební úpravy – oprava vodoinstalace, 
elektroinstalace včetně osvětlení, výměna podlahové 
krytiny a výmalba.
2. Vybavení – všechny místnosti je třeba vybavit 
novým funkčním nábytkem.

6 000 000 Kč 5 100 000 Kč 2022 2023 x
Příprava 

dokumentac
e.

Ne
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Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Červená 
Voda

Obec 
Červená 
Voda

70994838 102642940 650052510
Multifunkční 
přístřešek v 
přírodním stylu

Pardubický kraj ORP Králíky Červená Voda

Přístřešek, stavba - by sloužila jako úložiště 
zahradního nářadí, které si děti mohou volně brát, dle 
aktuální činnosti: hrabání, kypření, zalévání, kopání, 
vožení - určeného k péči o pěstované rostliny a 
zahradu. V části stavby by byla "dílnička" s pracovním 
stolem, svěráky a kontejnery na nářadí, kde by děti 
měly možnost volně pracovat se dřevem a běžně 
dostupným přírodním materiálem.

1 000 000 Kč 850 000 Kč 2022 2023 x x
Příprava 

dokumentac
e.

Ne



32

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Červená 
Voda

Obec 
Červená 
Voda

70994838 102642940 650052510
Multifunkční půdní 
vestavba

Pardubický kraj ORP Králíky Červená Voda

"Nikdy Ti není dáno přání, aniž by Ti současně nebyla 
dána síla jej splnit. Možná však pro to budeš muset 
těžce pracovat." Richard David Bach  Děti, které jsou 
dlouhodobě v prostředí, které podporuje tvůrčí 
vymýšlení, pak samy obohacují toto prostředí (svými 
funkčními výrobky, samostatností i tvůrčí pohodovou 
atmosférou). Prostor pro řemeslné rukodělné 
činnosti, kde budou mít děti možnost seznámit se s 
různými druhy profesí. Fukční kuchyňka s vodou - 
příprava jednoduchých pokrmů, zpracovávání plodů 
ze zahrady. - dětský stav - zpracovávání tkalounů, nití. 
- práce s keramickou hlínou, výpal. - činnosti s 
technickými a konstruktivními typy stavebnic. Pokud 
děti vyrábí nářadí, nástroje, přístroje, rozvíjí to i jejich 
vztah k těmto věcem. Děti budou mít možnost využít 
svých dovedností - nejen co umím vyrobit a z čeho, 
ale i co umím vymyslet! Při manipulaci s nářadím a 
materiály přijít na to, jak se s čím pracuje a vytvořit si 
originální rukodělný výrobek. Možnost výroby větších 
objektů a jejich postupného vylepšování, dotváření. 
Možnost se k započatému výrobku opětovně vrátit a 
pokračovat v započaté práci.

4 000 000 Kč 3 400 000 Kč 2022 2023 x x
Příprava 

dokumentac
e.

Ne
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Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Červená 
Voda

Obec 
Červená 
Voda

70994838 102642940 650052510

Podkroví nad 
tělocvičnou – 
místnost pro 
kreativní činnosti a 
jejich zázemí

Pardubický kraj ORP Králíky Červená Voda

Projekt řeší vytvoření takového prostoru nad 
tělocvičnou. Jedná se o podkrovní místnost, která po 
stavební úpravě může tento problém vyřešit.
1) stavební dokumentace
2) stavební realizace včetně zateplení
3) vybavení nábytkem a potřebnou didaktickou 
technikou.

5 000 000 Kč 4 250 000 Kč 2022 2023
Příprava 

dokumentac
e.

Ne

34

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Červená 
Voda

Obec 
Červená 
Voda

70994838 102642940 650052510

Rekonstrukce 
sociálních zařízení 
včetně 
bezbariérového 
přístupu

Pardubický kraj ORP Králíky Červená Voda
Opravit stávající WC u družiny, jídelny a dílen a 
zároveň vytvořit bezbariérový přístup do všech částí.

2 500 000 Kč 2 125 000 Kč 2022 2023 x
Příprava 

dokumentac
e.

Ne

35

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Červená 
Voda

Obec 
Červená 
Voda

70994838 102642940 650052510
Školní družina a nové 
šatny

Pardubický kraj ORP Králíky Červená Voda

Projekt řeší vytvoření nových tříd pro školní družinu v 
prostorách stávajících šaten. Ty bychom přemístili na 
současnou prostornou chodbu.
1) Vytvoření 2 oddělení školní družiny se zázemím
2) vybavení školní chodby novými šatními skříněmi
3) obložení školní chodby.

5 000 000 Kč 4 250 000 Kč 2022 2023 x
Příprava 

dokumentac
e.

Ne

36

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Červená 
Voda

Obec 
Červená 
Voda

70994838 102642940 650052510 Školní poradenské 
pracoviště

Pardubický kraj ORP Králíky Červená Voda

Vybavení pracoviště nábytkem, počítačem a 
pomůckami pro práci výchovného poradce. Oprava 
místnosti - podlahová krytina, vymalování, osvětlení, 
zatemnění.

800 000 Kč 680 000 Kč 2022 2023 x
Příprava 

dokumentac
e.

Ne

37

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Červená 
Voda

Obec 
Červená 
Voda

70994838 102642940 650052510 Tropická zahrada Pardubický kraj ORP Králíky Červená Voda
Opravit střechu atria a optimalizovat tak teplotu 
uvnitř pro pěstování rostlin a chov nenáročných 
zvířat. Vybudování a obydlení terárií, výsadba rostlin.

2 000 000 Kč 1 700 000 Kč 2022 2023 x
Příprava 

dokumentac
e.

Ne
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Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Červená 
Voda

Obec 
Červená 
Voda

70994838 102642940 650052510
Učebna čtenářských a 
dramatizačních 
dovedností

Pardubický kraj ORP Králíky Červená Voda

Projekt řeší vytvoření místnosti pro výuku čtenářských 
a dramatizačních dovedností a její vybavení
1) oprava třídy – elektroinstalace, datové rozvody a 
osvětlení, oprava topení, zdí a podlahy.
2) vybavení nábytkem, zvukovou a zobrazovací 
technikou, didaktické pomůcky pro výuku, knihy, 
digitální čtečky.

1 500 000 Kč 1 275 000 Kč 2022 2023
Příprava 

dokumentac
e.

Ne

39

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Červená 
Voda

Obec 
Červená 
Voda

70994838 102642940 650052510 Učebna dějepisu Pardubický kraj ORP Králíky Červená Voda

Projekt řeší vytvoření místnosti pro výuku dějepisu a 
její vybavení
1) oprava třídy – elektroinstalace, datové rozvody a 
osvětlení, oprava zdí a podlahy.
2) vybavení nábytkem, zvukovou a zobrazovací 
technikou, didaktické pomůcky pro výuku.

1 000 000 Kč 850 000 Kč 2022 2023
Příprava 

dokumentac
e.

Ne
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Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Červená 
Voda

Obec 
Červená 
Voda

70994838 102642940 650052510
Učebna hudební 
výchovy a mediálních 
technologií

Pardubický kraj ORP Králíky Červená Voda

Projekt řeší vytvoření místnosti pro zvukové i 
obrazové výstupy z hudební výchovy.
1) oprava třídy – elektroinstalace, datové rozvody a 
osvětlení, oprava zdí a podlahy.
2) vybavení nábytkem, zvukovou a zobrazovací 
technikou, didaktické pomůcky pro výuku.

2 000 000 Kč 1 700 000 Kč 2022 2023
Příprava 

dokumentac
e.

Ne
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Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Červená 
Voda

Obec 
Červená 
Voda

70994838 102642940 650052510

Učebna 
matematických 
dovedností a 
logických her

Pardubický kraj ORP Králíky Červená Voda

Projekt řeší vytvoření místnosti pro výuku 
matematických dovedností a logického myšlení a její 
vybavení:
1) oprava třídy – elektroinstalace, datové rozvody a 
osvětlení, oprava topení, zdí a podlahy.
2) vybavení nábytkem, zobrazovací technikou, 
didaktické pomůcky pro výuku.

1 000 000 Kč 850 000 Kč 2022 2023 x
Příprava 

dokumentac
e.

Ne
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Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Červená 
Voda

Obec 
Červená 
Voda

70994838 102642940 650052510 Učebna projektového 
učení

Pardubický kraj ORP Králíky Červená Voda

Projekt řeší vytvoření místnosti pro projektovou 
výuku a její vybavení
1) oprava třídy – elektroinstalace, datové rozvody a 
osvětlení, oprava zdí a podlahy.
2) vybavení nábytkem, zvukovou a zobrazovací 
technikou, didaktické pomůcky pro výuku.

2 000 000 Kč 1 700 000 Kč 2022 2023 x
Příprava 

dokumentac
e.

Ne
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Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Červená 
Voda

Obec 
Červená 
Voda

70994838 102640940 650052510
Učebna výchovy k 
občanství a výchovy 
ke zdraví

Pardubický kraj ORP Králíky Červená Voda

Projekt řeší opravu a vybavení stávajících tříd.
1) oprava třídy – elektroinstalace, datové rozvody a 
osvětlení, oprava topení, zdí a podlahy.
2) vybavení nábytkem, zobrazovací technikou, 
didaktické pomůcky pro výuku.

1 000 000 Kč 850 000 Kč 2022 2023

44

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Červená 
Voda

Obec 
Červená 
Voda

70994838 102642940 650052510
Učebna výtvarné 
výchovy

Pardubický kraj ORP Králíky Červená Voda

Zrekonstruovat (oprava elektroinstalace, podlahy, 
výměna radiátorů a trubek, výmalba) a vybavit 
nábytkem, technikou a pomůckami. Pořízení zázemí 
pro práci s keramikou - stoly, kruh, nářadí a pec.

1 500 000 Kč 1 275 000 Kč 2022 2023 x
Příprava 

dokumentac
e.

Ne

45

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Červená 
Voda;  
žadatel: 
Obec 
Červená 
Voda

Obec 
Červená 
Voda

70994838 102642940 650052510 Komunitní plocha Pardubický kraj ORP Králíky Červená Voda

V rámci projektu by byly provedeny terénní úpravy, 
vybudována zpevněná plocha, chodník, sítě (elektřina, 
data, voda, odpad), přístřešek, jednoduchá tribuna, 
osvětlení, bouda na materíál, nakoupeny lavice, stoly 
a rampy.

1 800 000 Kč 1 530 000 Kč 01/2022 09/2023 x PD Ano

46

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Červená 
Voda;  
žadatel: 
Obec 
Červená 
Voda

Obec 
Červená 
Voda

70994838 102642940 650052510
Zázemí pro 
sportoviště a zahradu 
ZŠ

Pardubický kraj ORP Králíky Červená Voda

V rámci projektu by byly provedeny terénní úpravy a 
u stávajícího  sportoviště před ZŠ by byla vybudována 
dvoupodlažní budova o půdorysu zhruba 15 x 10 m. 
Její součástí by byly skladovací prostory, tribuna, 
zázemí pro cyklisty a zázemí pro komunitní akce.

12 000 000 Kč 10 200 000 Kč 01/2022 09/2023 x Záměr. Ne

47

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Červená 
Voda; 
žadatel: 
Obec 
Červená 
Voda

Obec 
Červená 
Voda

70994838 102642940 650052510 Školní park Pardubický kraj ORP Králíky Červená Voda

Vybudování školního parku po bývalé škole. Park by 
obsahoval přírodní prvky, vodní prvky, zeleň a několik 
zón pro trávení volného času, vzdělávání, kulturu 
nebo sport, pódium s hledištěm, stánek s 
občerstvením a sociální zařízení.

24 000 000 Kč 20 400 000 Kč 01/2022 09/2024 x PD Ano

48

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Lichkov

Obec 
Lichkov

70188831 102642192 600104443

Základní škola 
Lichkov - zřízení 
bezbariérovosti 
objektu

Pardubický kraj ORP Králíky Lichkov

Projekt řeší bezbariérový přístup imobilních osob, 
pohybujících se zejména za pomoci invalidních vozíků 
a kočárků s doprovodem. Vstup do 1. NP je řešen za 
pomoci nájezdové rampy (v současnosti vstupní 
schodiště). Instalací nájezdové rampy dojde k 
zpřístupnění šaten a jídelny ZŠ. Přístup do učeben 
umístěných v 2. NP je řešen za pomoci schodišťové 
plošiny s jízdou do zatáčky (v současnosti pouze 
schodiště), přístup na chlapecké a dívčí WC v 2. NP je 
řešen za pomoci rekonstrukce obou WC (v současnost 
není možný přístup na WC pro imobilní osobu) 
instalací shodišťové plošiny dojde k zpřístupnění 
učeben a WC v 2. NP. V rámci bezbariérovosti je třeba 
dále vzájemně vyrovnat podlahy v 1. NP a dále v 2. NP 
a položit vhodné PVC k zajištění bezproblémového 
pohybu imobilních osob, bez nutnosti neustálé 
pomoci a přítomnosti další osoby.

1 000 000 Kč 850 000 Kč 08/2023 09/2023
Připravena 

PD
Ne

49

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Lukavice, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec 
Lukavice

70981302 102642184 650052013 Komu se nelení, tomu 
se zelení

Pardubický kraj ORP Žamberk Lukavice

V prostoru školní zahrady, která slouží k pěstování 
plodin bychom rádi vybudovali skleník, rozšířili 
stávající okrasný užitkový záhon a obohatili ho malými 
dřevěnými záhonky pro jednotlivé třídy ZŠ i MŠ. 
Součástí prostoru zůstane velký Keltský stromový 
kalendář, Archimedův šroub s jezírkem. Tyto prvky 
byly na školní zahradu pořízeny v rámci dotačních 
programů a rádi bychom je estetičtěji propojili s 
celkovou plochou vymezenou pro pěstitelské práce.

40 000 Kč 34 000 Kč 1/2022 6/2023 x x

50

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Lukavice, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec 
Lukavice

70981302 102642184 650052013
Vybavení učeben 
odborných předmětů 
v půdní vestavbě

Pardubický kraj ORP Žamberk Lukavice

Do prosince 2019 probíhá na škole půdní vestavba, ve 
které vznikají nové prostory pro výuku žáků naší 
školy, ale i pro společné setkávání žáků, pedagogů, 
rodičů a ostatních přátel školy. Ve škole tak přibyde 
učebna pro výuku dílen a učebna pro výuku vaření, 
která by byla využitelná i pro vedení kroužku Malý 
mlsoun, který na škole již probíhá. Zbylý prostor bude 
využíván jako knihovna a místnost pro společné 
setkávání - vystoupení dětí pro rodiče a širokou 
veřejnost. Tyto prostory budou potřeba pro 
dokončení vybavit vhodným nábytkem (kuchyň, stoly, 
židle, kuchyňské spotřebiče, apod.) a dalšími 
pomůckami (nářadí do dílny, nádobí, aj.).

150 000 Kč 127 500 Kč 1/2022 6/2023 x x x



51

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Mistrovice

Obec 
Mistrovice

70982368 102642214 650051807 Modernizace školní 
družiny

Pardubický kraj ORP Žamberk Mistrovice
Rekonstrukce školní družiny, zvětšení prostor, nové 
moderní vybavení - zóna klidová, hrací.

150 000 Kč 127 500 Kč 2022 2023 x Minimální 
projekt.

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

52

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Mistrovice

Obec 
Mistrovice

70982368 102642214 650051807 Počítačová učebna Pardubický kraj ORP Žamberk Mistrovice
Zlepšení vybavení počítačové učebny, nákup nových 
nerepasovaných počítačů, tiskárny počítačových židlí.     

250 000 Kč 212 500 Kč 2022 2023 x Není 
potřeba.

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

53

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola 
Mladkov

Obec 
Mladkov

75016141 102642222 650046587

Obnova počítačového 
vybavení v ZŠ a MŠ 
pro žáky a děti + 
učitele

Pardubický kraj ORP Králíky Mladkov
Pořízení nových PC, notebooku, pojízdné interaktivní 
tabule do MŠ

500 000 Kč 425 000 Kč 2021 2024
Dodavatel 
nezajištěn.

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

54

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola 
Mladkov

Obec 
Mladkov

75016141 102642222 650046587 Obnova radiátorů Pardubický kraj ORP Králíky Mladkov
Výměna starých žebrových radiátorů ve třídách, 
družině a v oddělení mateřské školy

270 000 Kč 229 500 Kč 2021 2024
Dodavatel 
nezajištěn.

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

55

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola 
Mladkov

Obec 
Mladkov

75016141 102242222 650046587 Rekonstrukce školní 
zahrady

Pardubický kraj ORP Králíky Mladkov
Výměna plotu okolo zahrady, vybudování nového 
moderního pískoviště se zastíněním a zakrytí písku, 
nová dřevěná zahradní chaloupka pro děti.

180 000 Kč 153 000 Kč 2021 2024 Dodavatel 
nezajištěn.

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

56

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola 
Mladkov

Obec 
Mladkov

75016141 102642222 650046587
Svítíme zdravě a 
ekonomicky

Pardubický kraj ORP Králíky Mladkov
Výměna starých zářivek za ekonomické osvětlení v 
celé budově školy.

250 000 Kč 212 500 Kč 2021 2024
Dodavatel 
nezajištěn.

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

57

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola 
Mladkov

Obec 
Mladkov

75016141 102642222 650046587
Školní družina 
zábavná

Pardubický kraj ORP Králíky Mladkov
Vybavení školní družiny funkčním nábytkem, 
vytvoření zón - čtenářská, výtvarná, odpočinková; 
rolety do oken.

150 000 Kč 127 500 Kč 2021 2024 x
Výměna 
starého 
zařízení.

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

58

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola 
Mladkov

Obec 
Mladkov

75016141 102642222 650046587 Venkovní učebna pro 
výuku ZŠ a MŠ

Pardubický kraj ORP Králíky Mladkov

Venkovní učebna by sloužila k výuce prvouky, 
přírodovědy, hudební výchovy, výtvarné výchovy, 
environmentální… Děti z MŠ by ji využívaly k 
malování, čtení pohádek… K tomuto účelu by byla 
vhodná zastřešená pergola částečně vyzděná a 
doplněná dřevěnými trámy a střechou. Uvnitř by se 
nacházely dřevěné stoly a lavice.

300 000 Kč 255 000 Kč 2021 2024 Dodavatel 
nezajištěn.

Ne

59

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola 
Orličky

Obec 
Orličky

70989222 102642265 650052307
Modernizace 
kuchyně

Pardubický kraj ORP Žamberk Orličky
Výměna dosloužilých spotřebičů a vybavení kuchyně 
MŠ a ZŠ

250 000 Kč 212 500 Kč 2022 2026

jedná se o 
činnost bez 
stavebních 

úprav

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

60

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola 
Orličky

Obec 
Orličky

70989222 102642265 650052307
Rekonstrukce 
tělocvičny

Pardubický kraj ORP Žamberk Orličky Výměna podlahové krytiny včetně podkladní vrstvy. 300 000 Kč 255 000 Kč 2022 2026

projektová 
dokumentac
e není třeba, 

nebude 
zásah do 

nosných zdí

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

61

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola 
Orličky

Obec 
Orličky

70989222 102642265 650052307 Venkovní učebna Pardubický kraj ORP Žamberk Orličky Vybudování venkovní učebny. 300 000 Kč 255 000 Kč 2022 2026

aktuálně 
máme 

představu, 
projektová 

dokumentac
e (stavba do 
25m2) může 

být 
připravena 
do měsíce

Ne

62

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola 
Orličky

Obec 
Orličky

70989222 102642265 650052307
Víceúčelové 
sportovní hřiště

Pardubický kraj ORP Žamberk Orličky
Vybudování veřejně přístupného prostoru pro 
sportovní aktivity dětí MŠ a ZŠ (nyní se v obci 
nenachází žádné oplocené hřiště v použitelném stavu)

1 000 000 Kč 850 000 Kč 2022 2026 x

zatím není 
připravena 
projektová 

dokumentac
e, je vybrané 

místo 
vzdálené cca 

50m od 
budovy školy

Ne

63

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola 
Orličky

Obec 
Orličky

70989222 102642265 650052307 Vybavení jídelny Pardubický kraj ORP Žamberk Orličky
Výměna dosloužilého vybavení společné jídelny ZŠ a 
MŠ (stoly, židle, podlahová krytina).

150 000 Kč 127 500 Kč 2022 2026
projektová 

dokumentac
e není třeba

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)



64

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola 
Orličky

Obec 
Orličky

70989222 102642265 650052307 Vybavení kabinetu Pardubický kraj ORP Žamberk Orličky
Výměna dosloužilého vybavení kabinetu (skříně, 
regály, stůl, židle...).

150 000 Kč 127 500 Kč 2022 2026
projektová 

dokumentac
e není třeba

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

65

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola 
Orličky

Obec 
Orličky

70989222 102642265 650052307
Vybavení šaten ZŠ a 
společných prostor

Pardubický kraj ORP Žamberk Orličky Nové vybavení šatny ZŠ a společné chodby. 200 000 Kč 170 000 Kč 2022 2026
projektová 

dokumentac
e není třeba

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

66

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola 
Orličky

Obec 
Orličky

70989222 102642265 650052307 Vybavení tříd ZŠ Pardubický kraj ORP Žamberk Orličky
Výměna dosloužilého vybavení tříd ZŠ - skříně, lavice, 
židle.

150 000 Kč 127 500 Kč 2022 2026 x
projektová 

dokumentac
e není třeba

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

67

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola 
Písečná, 
okres Ústí 
nad Orlicí

Obec 
Písečná

75017148 108031217 650046463 Vybavení počítačové 
učebny

Pardubický kraj ORP Žamberk Písečná

Vybavení nové počítačové učebny. Vzhledem k 
rozšíření výuky informatiky i do 4. ročníku bude nutné 
vybudovat novou samostatnou učebnu, kterou budou 
moci využívat i ostatní ročníky. Nová učebna vznikne v 
podkrovních prostorech, kde se nyní nachází 
kancelářská místnost s kopírkou.

250 000 Kč 212 500 Kč 01/2022 09/2022 x

Připravena 
nabídka 

počítačů, 
nákup PC 

stolů a 
žákovských 

židlí

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

68

Základní 
škola 
Jablonné 
nad Orlicí

Město 
Jablonné 
nad Orlicí

00856673 000856673 600104206

Experimentem k 
získávání kompetencí 
žáků v přírodních 
vědách

Pardubický kraj ORP Žamberk Jablonné nad Orlicí
Vybavení školy pomůckami pro experimentální výuku 
přírodních věd.

700 000 Kč 595 000 Kč 2022 2024 x Ne

69

Základní 
škola 
Jablonné 
nad Orlicí

Město 
Jablonné 
nad Orlicí

00856673 000856673 600104206

Rozvoj školní 
počítačové sítě, 
dovybavení ICT 
technikou

Pardubický kraj ORP Žamberk Jablonné nad Orlicí

Výměna páteřních síťových prvků a rozšíření počtu 
přístupových bodů bezdrátové sítě tak, aby byl celý 
areál školy pokryt bezdrátovou sítí. Výměna 
stávajícího dosluhujícího serveru za nový. Pořízení 
mobilní tabletové učebny. Dovybavení učeben 
prvního stupně interaktivními zobrazovacími 
zařízeními. 

1 200 000 Kč 1 020 000 Kč 2022 2024 x x x x x Ne

70

Základní 
škola 
Jablonné 
nad Orlicí

Město 
Jablonné 
nad Orlicí

00856673 000856673 600104206 Vybavení zázemí pro 
inkluzivní vzdělávání

Pardubický kraj ORP Žamberk Jablonné nad Orlicí
Vybudování učebny, která bude sloužt pro práci s žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami a její vybavení 
nezbytnými pomůckami a didaktickou technikou.

500 000 Kč 425 000 Kč 2022 2024 Ne

71

Základní 
škola 
Jablonné 
nad Orlicí

Město 
Jablonné 
nad Orlicí

00856673 000856673 600104206
Vybudování venkovní 
učebny

Pardubický kraj ORP Žamberk Jablonné nad Orlicí
Vybudování učebny, která bude sloužit nejen pro 
environmentální vzdělávání žáků.

750 000 Kč 637 500 Kč 2022 2024 x Ne

72
Základní 
škola 
Králíky

Město 
Králíky

49314629 049314629 600104257 Mlhoviště Pardubický kraj ORP Králíky Králíky
Výstavba hrací a odpočinkové plochy s dětským 
hřištěm u školní družiny 

700 000 Kč 595 000 Kč 9/2022 9/2024 x není

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

73
Základní 
škola 
Králíky

Město 
Králíky

49314629 049314629 600104257 Nová sborovna Pardubický kraj ORP Králíky Králíky

Projekt řeší stavební práce na rozšíření sborovny 
(budovy). Projekt řeší nedostatečný prostor pro 
pedagogické pracovníky, cílem je zlepšit stávající stav 
a nově příchozím učitelům poskytnout prostor pro 
kvalitní práci.

2 200 000 Kč 1 870 000 Kč 09/2022 09/2024 Není. Ne

74
Základní 
škola 
Králíky

Město 
Králíky

49314629 049314629 600104257
Nová sborovna - 
vybavení nábytkem

Pardubický kraj ORP Králíky Králíky

Při rozšíření sborovny bude potřeba nový prostor 
vybavit pracovními stoly, skříněmi a dalším nábytkem 
tak, aby každé pracovní místo mělo odpovídající 
zázemí.

300 000 Kč 255 000 Kč 09/2023 04/2024 Není.

75
Základní 
škola 
Králíky

Město 
Králíky

49314629 049314629 600104257
Rekonstrukce malé 
tělocvičny při školní 
družině

Pardubický kraj ORP Králíky Králíky
Rekonstrukce malé tělocvičny při školní družině - 
výměna podlahy, obložení, rekonstrukce osvětlení, 
základní vybavení

700 000 Kč 595 000 Kč 9/2022 9/2024 x ne

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

76
Základní 
škola 
Králíky

Město 
Králíky

49314629 049314629 600104257

Rekonstrukce 
podlahy a vybavení 
novým nábytkem 
zázemí pro učitele 1. 
stupně

Pardubický kraj ORP Králíky Králíky
Zlepšení pracovního prostředí pro učitele 1. stupně - 
nová podlaha, skříně, úložné prostory apod.

300 000 Kč 255 000 Kč 9/2022 9/2024 není vybrán

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

77
Základní 
škola 
Králíky

Město 
Králíky

49314629 049314629 600104257
Rekonstrukce šaten 
II. stupně základní 
školy

Pardubický kraj ORP Králíky Králíky

Projekt řeší výše uvedený nedostatek realizací 
kompletní rekonstrukcí šaten. Stávající "klecové" 
šatny budou demontovány a nahrazeny dřevěnými 
šatními skříňkami. Šatny budou nově vymalovány.

450 000 Kč 382 500 Kč 09/2022 08/2023 Není.

78
Základní 
škola 
Králíky

Město 
Králíky

49314629 049314629 600104257
Rekonstrukce 
vybavení počítačové 
učebny na 3. pavilonu

Pardubický kraj ORP Králíky Králíky
Pořízení nového pracovního zázemí pro žáky a 
pedagoga v učebně pro výuku IT technologií.

500 000 Kč 425 000 Kč 9/2021 9/2023 x není ne

79
Základní 
škola 
Králíky

Město 
Králíky

49314629 049314629 600104257
Revitalizace odborné 
učebny 
chemie/biologie

Pardubický kraj ORP Králíky Králíky
Projekt řeší rekonstrukci učebny chemie/biologie 
novým nábytkem, zatemněním, bezbariérového 
pohybu žáků.

530 000 Kč 450 500 Kč 09/2022 09/2024 x Není.

80
Základní 
škola 
Králíky

Město 
Králíky

49314629 049314629 600104257
Revitalizace zázemí 
ve školní tělocvičně 
Králíky 5. května 412

Pardubický kraj ORP Králíky Králíky
Projekt řeší výše uvedený nedostatek realizací 
kompletní rekonstrukcí šaten, sociálních zařízení = 
sprch, záchodů a klubové místnosti.

1 500 000 Kč 1 275 000 Kč 09/2022 09/2024 Není.

81

Základní 
škola 
Letohrad, 
Komenskéh
o 269

Město 
Letohrad

00856843 000856843 600104222
Digitalizace, oprava a 
zařízení sborovny

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad

S opravou podlahy vyřešit rozvody elektřiny a 
internetu k pracovním stolům. Novým nábytkem řešit 
pracovní místa pro pedagogy a asistenty. Úložné 
prostory pro pomůcky a hygienické zázemí 
zaměstnanců.

550 000 Kč 467 500 Kč 01/2022 12/2025 x



82

Základní 
škola 
Letohrad, 
Komenskéh
o 269

Město 
Letohrad

00856843 000856843 600104222 Do školy, ve škole i ze 
školy bezpečně

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad
Vybudování odstavného zálivu pro autobus a auta. 
Potřebné pro časté odjezdy na exkurze, výlety, kurzy, 
plavání. Potřebné pro rychlé vyložení dětí rodiči.

650 000 Kč 552 500 Kč 01/2022 12/2025

83

Základní 
škola 
Letohrad, 
Komenskéh
o 269

Město 
Letohrad

00856843 000856843 600104222 I sportovní využití 
zahrady

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad
Vybudovat na školní zahradě (pozemku) rozběhovou 
tartanovou dráhu 2-3 pruhy 50m a z jednoho pruhu 
pískové doskočiště.

650 000 Kč 552 500 Kč 11/2021 12/2025

Připravena 
dokumentac

e, probíhá 
aktualizace 
rozpočtu, 
bude se 
žádat, 

jakmile 
vyběhne 

výzva.

84

Základní 
škola 
Letohrad, 
Komenskéh
o 269

Město 
Letohrad

00856843 000856843 600104222 Jazyková učebna Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad
Vybudovat jazykovou učebnu pro potřeby dělení 
výuky jazyků.

650 000 Kč 552 500 Kč 01/2022 12/2025 x

85

Základní 
škola 
Letohrad, 
Komenskéh
o 269

Město 
Letohrad

00856843 000856843 600104222
Obnova jazykové 
učebny, zkvalitnění 
výuky cizích jazyků

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad 400 000 Kč 340 000 Kč 01/2022 12/2023 x x Předvybrané 
notebooky

86

Základní 
škola 
Letohrad, 
Komenskéh
o 269

Město 
Letohrad

00856843 000856843 600104222

Obnova počítačové 
techniky pro 
kmenové učebny a 
odborné učebny

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad 450 000 Kč 382 500 Kč 01/2022 12/2025 x

87

Základní 
škola 
Letohrad, 
Komenskéh
o 269

Město 
Letohrad

00856843 000856843 600104222
Obnova počítačové 
techniky pro odborné 
učebny

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad 75 000 Kč 63 750 Kč 01/2022 12/2025 x x x

88

Základní 
škola 
Letohrad, 
Komenskéh
o 269

Město 
Letohrad

00856843 000856843 600104222
Obnova počítačové 
učebny a konektivita 
školy

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad 1 100 000 Kč 935 000 Kč 01/2022 12/2025 x x

89

Základní 
škola 
Letohrad, 
Komenskéh
o 269

Město 
Letohrad

00856843 000856843 600104222
Obnova střechy staré 
budovy školy

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad
Oprava střechy staré budovy (123 let), předejít 
poškození dalšího zařízení a vybavení školy.

1 050 000 Kč 892 500 Kč 01/2022 12/2027

90

Základní 
škola 
Letohrad, 
Komenskéh
o 269

Město 
Letohrad

00856843 000856843 600104222 Odhlučnění učeben Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad

Zvukově zaizolovat zdi a dveře u tří učeben. Jedna 
učebna od další učebny a kabinetu psycholožky, jedna 
od kabinetu výchovného poradce. Dvě počítačové 
učebny od sebe. Odhlučnění čtyř dveří.

120 000 Kč 102 000 Kč 01/2022 12/2025 x x x

91

Základní 
škola 
Letohrad, 
Komenskéh
o 269

Město 
Letohrad

00856843 000856843 600104222

Pořízení myčky 
černého nádobí do 
školní jídelny ZŠ 
Letohrad, 
Komenského 269

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad

Zlepšení pracovních podmínek a zefektivnění práce 
pracovnic školní jídelny, která vaří nejen pro žáky a 
personál své školy, ale pro širší komunitu ve městě 
(studenti a zaměstnanci gymnázia, zaměstnanci 
knihovny, městského úřadu, firem...).

950 000 Kč 807 500 Kč 1/2022 12/2023

Produkt jsme 
měli možnost 

testovat 
přímo v naší 

jídelně 
(zapůjčený), 
aktualizovan
é ceníkové 

Ne

92

Základní 
škola 
Letohrad, 
Komenskéh
o 269

Město 
Letohrad

00856843 000856843 600104222
Přírodovědná digitání 
učebna

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad

Ve stávající místnosti vybudovat moderní učebnu 
přírodních věd s digitální technikou s 13 stanovišti a 
bezbariérovým přístupem (vybudování rozvodů vody 
a odpadů, nákup elektronických mikroskopů, nákup 
měřících souprav pro přírodopis, fyziku, chemii, nákup 
laboratorních stolů na míru a dalšího potřebného 
nábytku, dataprojektor, velkoplošná televize, 
propojení s notebooky, rozšíření bezdrátového 
internetového připojení, vybudovat bezbariérový 
přístup - 2x 14 schodů, 1x 10 schodů. 2x 5 schodů, 
různými moderními pomůckami možnost zapojení 
dětí s různými výukovými problémy (inkluze).

1 000 000 Kč 850 000 Kč 01/2022 12/2023 x x

Připravená 
vizualizace 

učebny 
(nábytek), 

předvybaven
é pomůcky

93

Základní 
škola 
Letohrad, U 
Dvora 745

Město 
Letohrad

00856452 000856452 600104192 K vědomostem praxí Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad

Cílem projektu je vybavit školu takovým moderním 
vybavením, pomůckami a zázemím, které by efektivně 
podněcovalo kvalitnější rozvoj klíčových kompetencí 
žáků v rámci především následujících oborů: 
přírodopis, praktické činnosti.

200 000 Kč 170 000 Kč 2022 2023 x x

94

Základní 
škola 
Letohrad, U 
Dvora 745

Město 
Letohrad

00856452 000856452 600104192
Podpora 
tělovýchovných 
aktivit žáků

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad

Cílem projektu je vybavit školu takovým moderním 
vybavením a zázemím, které by efektivně 
podněcovalo kvalitnější rozvoj klíčových kompetencí 
žáků především v oblasti sportu, vedlo by k podpoře 
jejich pohybu a návazně na to ke zdravému životnímu 
stylu.

700 000 Kč 595 000 Kč 2022 2023

95

Základní 
škola 
Letohrad, U 
Dvora 745

Město 
Letohrad

00856452 000856452 600104192 Školní dílna - tvůrčí 
dílna

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad

Cíle projektu jsou dva: 
1. Vybavit školní dílnu pro pracovní činnosti žáků 
nářadím, které by umožňovalo kreativní práci s 
různými materiály.
2. Rekonstruovat podlahu v prostoru pro školní dílny; 
cílem je zvýšení bezpečnosti v tomto výukovém 
prostoru.
Školní dílnu využívají pravidelně žáci 6. až 9. ročníku. 
Někeré hodiny zde tráví také žáci 4. nebo 5. tříd.

700 000 Kč 595 000 Kč 2023 2024 x



96

Základní 
škola 
Letohrad, U 
Dvora 745

Město 
Letohrad

00856452 000856452 600104192 Vaříš, vařím, vaříme Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad

Cílem projektu je získat vybavení pro školní cvičnou 
kuchyni, kde se žáci 2. stupně v rámci povinného 
předmětu pracovní činnosti - vaření budou moci 
zabývat vařením v plném rozsahu. Naším cílem je 
vybudovat prostor, v němž budou mít žáci možnosti 
seznámit se prakticky se současnými - zdravými - 
trendy ve stravování a podpořit tak návyky žáků v 
rámci zdravého stravování. Po adekvátním vybavení 
by mohl prostor sloužit také pro žáky 1. stupně.

350 000 Kč 297 500 Kč 2023 2024 x

97

Základní 
škola 
Letohrad, U 
Dvora 745

Město 
Letohrad

00856452 000856452 600104192 Ve školní družině 
pestře

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad

Po navýšení kapacity školní družiny jsme nyní v 
situaci, kdy některá z oddělení družiny jsou umístěna 
ve kmenových třídách. Z toho vyplývá, že daný 
nábytek nevyhovuje potřebám obou skupin, které 
prostor obývají. Dále potřebujeme daný prostor 
vybavit i novými herními prvky, které by splňovaly 
kritéria a požadavky současnosti. Pro další rozvoj 
logického myšlení, předvídavosti, kreativity a také pro 
vytváření modelů sociálního chování a tolerance je 
nezbytné pořídit dostatek her, které by tyto oblasti 
pomáhaly u dětí efektivně rozvíjet. Naším cílem je 
vytvořit zábavně edukativní prostředí, kde se budou 
žáci - děti kreativně, optimálně rozvíjet a trávit 
smysluplně svůj čas.

300 000 Kč 255 000 Kč 2022 2023 x

98

Základní 
škola 
Letohrad, U 
Dvora 745

Město 
Letohrad

00856452 000856452 600104192 Život kolem nás je 
samá fyzika a chemie

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad

Cíle projektu jsou dva: 
1. Vybavit školní laboratoř digestoří, která by 
umožnila fyzikální a chemické pokusy.
2. Vybavit třídu přírodních věd novými pomůckami, 
jež by žákům druhého, ale také prvního stupně 
po/mohly ukázat, že život kolem nás je souborem 
přírodovědných zákonů.

700 000 Kč 595 000 Kč 2023 2024 x

99

Základní 
škola 
Letohrad, U 
Dvora 745 

Město 
Letohrad

00856452 000856452 600104192
Sborovna - místo pro 
společná setkání

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad

Cílem projektu je vybudovat kvalitní zázemí pro 
pedagogy, sborovnu, kde se budou cítit dobře, kde 
získají prostor pro společné setkávání se, inspirativní, 
příjemný prostor pro debaty jak profesní, tak lidské. 
Našim cílem je vytvořit místnost, která bude mj. 
sloužit i jako relaxační prostor pro pedagogy školy.

350 000 Kč 297 500 Kč 2022 2022

V současné 
době máme 

cenovou 
kalkulaci na: 
- vybavení 
základním 
nábytkem

- podlahovou 
krytinu

- výměnu 

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)
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Základní 
škola 
Letohrad, U 
Dvora 745 

Město 
Letohrad

00856452 000856452 600104192 Školní družina v 
pohybu

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad

Cílem našeho projektu je úprava pozemku 
využívaného školou tak, aby bylo vhodným místem 
pro trávení času dětí, které využívají školní družinu. 
Jedná se o 120 dětí, které v současných podmínkách 
nemají venkovní prostor, který by podněcoval svým 
charakterem v dětech touhu po pohybu a přirozenou 
radost z něj a přitom byl bezpečný. 
Naším plánem je umístit do prostoru jednoduché 
sportovní prvky, upravit prostor kolem nich a 
vybudovat hřiště, jež by bylo vhodné pro hraní 
"dětských" her jako je vybíjená, na jelena, 
přehazovaná atd. 
Počítáme s tím, že tento prostor by byl přístupný také 
veřejnosti.

1 200 000 Kč 1 020 000 Kč 2022 2022 x

V tuto chvíli 
máme 

cenovou 
kalkulace na 

prostor 
hřiště a 
vybrány 
vhodné 

prvky, které 
bychom 
chtěli v 

prostoru 
umístit. 

Ne
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Základní 
škola 
Letohrad, U 
Dvora 745 

Město 
Letohrad

00856452 000856452 600104192
Školní zahrada - 
místo k učení

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad

Cílem našeho projektu je upravit školní zahradu tak, 
aby byla vhodným místem pro učení (se). Chceme 
vybudovat zahradu vhodnou pro enviromentální 
vzdělávání, také však pro vzdělávání v dalších 
předmětech. Ve venkovním prostoru lze učit nejen 
přírodopis, ale efektivně i matematiku, čtení, fyziku, 
výtvarnou výchovu, zpěv apod. 
Součástí našeho projektu je výsadba nových stromů a 
rostlin, vytvoření vhodných záhonků pro žáky, 
vybudování míst pro shromažďování dešťové vody 
potřebné pro zalévání atd. Také chceme získat 
vybavení, náčiní potřebné pro úpravu zahrady, s nimiž 
budou žáci pracovat.

350 000 Kč 297 500 Kč 2022 2022

Máme 
zpracovaný 

návrh řešení 
prostoru 
zahradní 

architektkou. 

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

102

Základní 
škola 
Letohrad, U 
Dvora 745 

Město 
Letohrad

00856452 000856452 600104192 Tělocvična v novém Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad

Naše tělocvična se potřebuje nadechnout. 
Podlaha je stará. Poslední její renovace proběhla před 
zhruba 10 lety. Naším cílem je položit novou podlahu. 
Osvětlení je zastaralé. V tuto chvíli se již nevyrábějí 
"žárovky" do lamp, kterými je tělocvična vybavena. Je 
potřeba osvětlení vyměnit za takové, které by bylo 
efektivnější a navíc bylo šetrnější k životnímu 
prostředí.

1 500 000 Kč 1 275 000 Kč 2022 2023

Máme 
cenovou 

nabídku jak 
na výměnu 

podlahy, tak 
na výměnu 
osvětlení. 

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)
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Základní 
škola 
Letohrad, U 
Dvora 745 

Město 
Letohrad

00856452 000856452 600104192
Vybavení školní 
jídelny základní školy

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad

Základní vybavení školní kuchyně je zastaralé. Jedná 
se o dvě velké investice: základní varný kotel a 
konvektomat. V obou případech jde o vybavení, které 
je staré 15 až 20 let. Časté jsou servisy, opravy. Cílem 
našeho záměru je naplnění současných standardů 
příprav stravy a zavádění moderních trendů 
stravování. Realizace této investice je mimo možnosti 
dané rozpočtem školy.

1 700 000 Kč 1 445 000 Kč 2023 2023

V současné 
době máme 
k dispozici 

cenové 
nabídky na 
dané stroje. 

irelevantní 
(stavební 
povolení 

není 
potřeba)

104

Základní 
škola 
Žamberk, 
28. října 
581

Město 
Žamberk

49316834 49316834 600104273
Polytechnické 
vzdělávání

Pardubický kraj ORP Žamberk Žamberk
Demolice stávajících dílen na dvoře, výstavba nových 
prostor, vybavení nábytkem a pomůckami. Výstavba 
skladu materiálu. Úprava okolí, doplnění o zeleň.

10 000 000 Kč 8 500 000 Kč 06/2022 08/2027 x Bez PD. Ne



105

Základní 
škola 
Žamberk, 
28. října 
581

Město 
Žamberk

49316834 49316834 600104273
Revitalizace Základní 
školy Žamberk , 28. 
října 581

Pardubický kraj ORP Žamberk Žamberk

Vzhledem k rozsahu a předpokládané finanční a 
časové náročnosti bude nutné revitalizaci rozplánovat 
do několika etap a provádět ji systematicky po dobu 
několika let. Střecha: dožilé krytiny a oplechování, 
degradace krovu kvůli zatékání, nutná kompletní 
rekonstrukce, možnost vestavby; Obvodový plášť: 
původní omítky bez zateplení, lokální poškození - 
trhliny, puchýře, biotické napadení, řasy, opadávání 
omítky - nebezpečí úrazu, tepelné mosty, nutná 
celková rekonstrukce, zateplení; Spodní stavba: 
havarijní stav, nefunkční hydroizolace, degradace 
zdiva a podlah, plísně, trvalá vlhkost, kaluže, nutná 
kompletní dodatečná hydroizolace velkého rozsahu 
(budova má půdorys plochy cca 1200 m2); Okna. 
proběhla částečná výměna za nová plastová-izolační 
dvojsklo. Nutné dokončení výměny stávajících oken, u 
některých havarijní stav, již měněná okna bude třeba 
zkontrolovat, vysunout se zateplením, zednicky 
upravit, nutná náhrada výplní ze sklobetonu (luxfery) 
za tepelně izolační; Vnitřní stěny, stropy: 
vápenocementové omítky, lokálně drobné trhliny 
(zárubně), vlhkostní mapy zatečení, vydrolené 
připojovací spáry výplní otvorů, poškozené obklady, 
stavební trhliny; Schodiště: 2x hlavní, 2x vedlejší: 
původní stupně poškozené, nutná sanace, poškozené 
madlo, vlhkost plísně, zvážit vybudování výtahu a 
umožnění bezbariérového užívaní budovy; Instalace: 
ZTI, ELI, slaboproudé rozvody, rozvody převážně 
původní, částečná rekonstrukce páteřních rozvodů dle 
havarijních stavů (ZTI). Vytápění - akumulační kamna - 
po životnosti. TUV-el. zásobníkové ohřívače vody, 

50 000 000 Kč 42 500 000 Kč 06/2022 08/2027 PD částečně 
připravena

106

Základní 
škola 
Žamberk, 
28. října 
581

Město 
Žamberk

49316834 49316834 600104273
Rozvoj ICT 
kompetencí na škole

Pardubický kraj ORP Žamberk Žamberk

Stavebně upravit dvě učebny ICT, vybavit je nábytkem 
a moderními technologiemi a programy, vybavit 
některé odborné učebny žákovskými PC, přístroji 
spojených s PC, moderními programy a 
technologiemi. 

2 000 000 Kč 1 700 000 Kč 06/2022 08/2025 x

Bez PD, v 
jednání 
výběr 

dodavatele.

107

Základní 
škola 
Žamberk, 
28. října 
581

Město 
Žamberk

49316834 49316834 600104273
Rozvoj jazykových 
kompetencí

Pardubický kraj ORP Žamberk Žamberk

Stavebně upravit 3 jazykové učebny, vybavit je 
vhodným nábytkem, PC technikou, programovým 
vybavením, odpovídající současným trendům. Dále 
přizpůsobit 3 třídy 1. stupně k výuce angličtiny novými 
metodami. 

2 000 000 Kč 1 700 000 Kč 06/2022 08/2025 x x

Bez PD, v 
jednání 
výběr 

dodavatele.

108

Základní 
škola 
Žamberk, 
28. října 
581

Město 
Žamberk

49316834 49316834 600104273 Školní počítačová síť Pardubický kraj ORP Žamberk Žamberk

Stavební úpravy ve škole, zasekání kabelů do zdí, 
malování, nákup a instalace příslušenství počítačové 
sítě. V budoucnosti napojení na server Městského 
úřadu.

3 000 000 Kč 2 550 000 Kč 06/2022 08/2025 x x

Bez PD, v 
jednání 
výběr 

dodavatele.

Ne

109

Základní 
škola 
Žamberk, 
28. října 
581

Město 
Žamberk

49316834 49316834 600104273
Zabezpečení Základní 
školy Žamberk, 28. 
října 581

Pardubický kraj ORP Žamberk Žamberk

Instalovat nové oplocení a automaticky zavíratelné 
dvě brány. Vstup do školy a boční vstup pro veřejnost, 
která se stravuje ve školní jídelně, opatřit čtečkou 
čipů, nákup čipů, oddělit část šaten od prostor pro 
vstup cizích strávníků. Upravit školní dvůr pro relaxaci 
a vzdělávání žáků.

750 000 Kč 637 500 Kč 06/2022 08/2027 Bez PD. Ne

110

Základní 
škola 
Žamberk, 
Nádražní 
743

Město 
Žamberk

70995460 102642893 600104745
Environmentální 
venkovní učebna

Pardubický kraj ORP Žamberk Žamberk

Vybudování venkovní učebny s moderním zázemím 
pro environmentální vzdělávání žáků. Zahrnuje 
vybudování učebny (stavební, tesařské práce), 
vybavení nábytkem a interaktivními pomůckami.

850 000 Kč 722 500 Kč 07/2022 08/2022 x x Ne
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Základní 
škola 
Žamberk, 
Nádražní 
743

Město 
Žamberk

70995460 102642893 600104745
Podpora 
inkluzivního/společné
ho vzdělávání

Pardubický kraj ORP Žamberk Žamberk

Stavební úpravy prostor a vybavení reedukační 
místnosti pro práci speciálního pedagoga. Vybavení 
učebny nábytkem, přístrojovou technikou a 
pomůckami.

800 000 Kč 680 000 Kč 05/2022 06/2022 x x Ne

112

Základní 
škola 
Žamberk, 
Nádražní 
743

Město 
Žamberk

70995460 102642893 600104745
Polytechnické 
vzdělávání

Pardubický kraj ORP Žamberk Žamberk

Rozšíření kapacity pro výuku polytechnických 
předmětů, vybudování dílny na kov, elektrodílny, 
dílny pro robotiku, šicí dílna a cvičná kuchyňka, 
laboratoře pro výuku pracovních činností zaměřených 
na práci s měřícími přístroji. 

13 000 000 Kč 11 050 000 Kč 07/2022 08/2022 x Ne
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Základní 
škola 
Žamberk, 
Nádražní 
743

Město 
Žamberk

70995460 102642893 600104745 Rozvoj ICT 
kompetencí na škole

Pardubický kraj ORP Žamberk Žamberk
Stavební úpravy učeben pro ICT, vybavení nábytkem a 
moderními technologiemi a programy, umístění PC do 
odborných učeben a přístroje spojené s PC.

2 000 000 Kč 1 700 000 Kč 07/2022 08/2022 x x Ne

114

Základní 
škola 
Žamberk, 
Nádražní 
743

Město 
Žamberk

70995460 102642893 600104745

Rozvoj kompetencí v 
přírodovědném a 
technickém 
vzdělávání

Stavební úpravy učeben, instalace sítí, voda. Vybavit 
učebny moderními pomůckami a přístroji a 
přístrojovou technikou. 

3 500 000 Kč 2 975 000 Kč 07/2022 08/2022 x x x Ne
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Základní 
škola 
Žamberk, 
Nádražní 
743

Město 
Žamberk

70995460 102642893 600104745 Školní počítačová síť Pardubický kraj ORP Žamberk Žamberk

Stavební úpravy v učebnách, rozvod kabelů do lišt, 
malování učeben, nákup a instalace příslušenství 
počítačové sítě. Připojení k optické síti a napojení na 
server Městského úřadu.

3 500 000 Kč 2 975 000 Kč 07/2022 08/2022 x x x x Ne
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Základní 
škola 
Žamberk, 
Nádražní 
743

Město 
Žamberk

70995460 102642893 600104745 Tělocvična Základní 
školy, Nádražní 743

Pardubický kraj ORP Žamberk Žamberk
Stavební úpravy, vyřešení osvětlení a větrání, změna 
povrchu podlahy a vybavení nářadím.

750 000 Kč 637 500 Kč 01/2022 08/2022 Ne
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Základní 
škola 
Žamberk, 
Nádražní 
743

Město 
Žamberk

70995460 102642893 600104745
Výdejna obědů 
Základní škola, 
Nádražní 743

Pardubický kraj ORP Žamberk Žamberk
Výstavba výdejny obědů v areálu školy, bezbariérový 
přístup, vybavení výdejny a prostoru pro stravování 
žáků.

20 000 000 Kč 17 000 000 Kč 01/2022 08/2022 Ne
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Základní 
škola 
Žamberk, 
Nádražní 
743

Město 
Žamberk

70995460 102642893 600104745 Zabezpečení Základní 
školy, Nádražní 743

Pardubický kraj ORP Žamberk Žamberk
Opatřit vstupy čtečkou čipů, nákup čipů a zařízením 
nezbytným pro evidenci návštěv školy.

750 000 Kč 637 500 Kč 01/2022 02/2022 Ne



cizí jazyky
přírodní 
vědy3) polytech. 

vzdělávání4)

práce s 
digitálními 

tech.5)

1
Myslivecké sdružení 
Buková hora, z.s.

Myslivecké sdružení 
Buková hora, z.s.

47500271 Pan Krmelec Pardubický kraj ORP Králíky Červená Voda
Oplocení, přístřešek pro zvěř, krmelec se zásobníky 
krmiva - přizpůsobený pro obsluhu žáky, pěšina.

195 000 Kč        165 750 Kč 01/2022 09/2023 x Není

irelevantní 
(stavební 

povolení není 
potřeba)

2
Myslivecké sdružení 
Buková hora, z.s.

Myslivecké sdružení 
Buková hora, z.s.

47500271 Tichá pozorovatelna Pardubický kraj ORP Králíky Červená Voda
Vybudování přístřešku k pozorování zvěře s 
informačními a evidenčními tabulemi.

145 000 Kč        123 250 Kč 01/2022 09/2023 x Není

irelevantní 
(stavební 

povolení není 
potřeba)

3
Služby obce Červená 
Voda, s. r. o.

Obec Červená Voda 01582836 Cyklo-skate park Pardubický kraj ORP Králíky Červená Voda
Vybudování ramp, nájezdů, zpevněné plochy, terénní 
úpravy. 

900 000 Kč        765 000 Kč 01/2022 09/2023
Popis 

záměru.
Ne

4
Spolek rodičů a přátel 
dětí při ZŠ a MŠ 
Červená Voda

Obec Červená Voda 03990834 Malé vosí hnízdo Pardubický kraj ORP Králíky Červená Voda
Spolupráce žáků na projektu a vybudování venkovní 
studovny pro žáky prvního stupně s tématem 
"Králícký Sněžník - pestrost dřeva a nerostů".

460 000 Kč        391 000 Kč 01/2022 09/2023 x PD Ne

5
Spolek rodičů a přátel 
dětí při ZŠ a MŠ 
Červená Voda

Obec Červená Voda 03990834 Život je jen chemie Pardubický kraj ORP Králíky Červená Voda

Účast žáků na projektování hnízda - velké vosí 
hnízdo. Vybudování venkovní studovny pro žáky 
druhého stupně s tématem - "Život je jen chemie" - 
periodická tabulka prvků.

410 000 Kč        348 500 Kč 01/2022 09/2023 x Nic Ne

6
Středisko volného času, 
ANIMO, Žamberk

Město Žamberk 72087650
Vybudování nových učeben 
pro Robotiku a Programování

Pardubický kraj ORP Žamberk Žamberk

Vybudování nových učeben pro zájmové útvary 
Robotika a Programování v půdních prostorech 
budovy SVČ ANIMO a s tím související rekonstrukce 
střechy a podlah. 

2 500 000 Kč     2 125 000 Kč 2023 2027 x
Zatím pouze 
plánovaný 

záměr
Ne

7
Středisko volného času, 
ANIMO, Žamberk

Město Žamberk 72087650 Keramická dílna Pardubický kraj ORP Žamberk Žamberk

Řešením je rekonstrukce sklepního prostoru 
(elektroinstalace - nové osvětlení, topení, podlahy) 
tak, aby mohla být vybudována keramická dílna, 
včetně nového vybavení (stoly, židle 2-3 hrnčířské 
kruhy, pec). Ve vedlejší místnosti je zázemí pro 
keramické výrobky, jejich odkládání, sušení, 
dopracování. 

300 000 Kč        255 000 Kč 2022 2027 x
Zatím pouze 
projektový 

záměr.
Ne

8
Středisko volného času, 
ANIMO, Žamberk

Město Žamberk 72087650
Robotika - stavby počítačem 
řízených robotických 
stavebnic

Pardubický kraj ORP Žamberk Žamberk
Vybudování PC učebny - nová elektroinstalace, 
vybavení novou počítačovou technikou a robotickými 
stavebnicemi.

300 000 Kč        255 000 Kč 2022 2027 x x
Zatím pouze 
projektový 

záměr.
Ne

IČ 
organizace

celkové výdaje 
projektu

z toho 
předpokládané 

výdaje EFRR

zahájení 
realizace

ukončení 
realizace

Kraj realizace

Obec s 
rozšířenou 

působností - 
realizace

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

Identifikace organizace (školského/vzdělávacího zařízení)

Název projektu Obec realizace Obsah projektu

Výdaje projektu v Kč 1)
Předpokládaný termín 

realizace měsíc, rok

stručný 
popis, např. 
zpracovaná 

PD, zajištěné 
výkupy, 
výber 

dodavatele

vydané 
stavební 
povolení 
ano/ne

Číslo 
řádku

Stav připravenosti projektu 
k realizaci 

Název organizace Zřizovatel (název)

Typ projektu 2)

s vazbou na podporovanou oblast



9
Středisko volného času, 
ANIMO, Žamberk

Město Žamberk 72087650
Víceúčelové hřiště a lanové 
centrum 

Pardubický kraj ORP Žamberk Žamberk

Zřízení víceúčelového hřiště a lanového parku (nízká 
lana). Hřiště a lanový park by byly využívány na 
spontánní aktivity dětí, sportovními a dalšími 
pohybovými kroužky, letními příměstskými tábory a 
aktivitami.

1 000 000 Kč     850 000 Kč 2022 2027
Zatím pouze 
projektový 

záměr.
Ne

10
Středisko volného času, 
ANIMO, Žamberk

Město Žamberk 72087650
Rekonstrukce střechy a 
podlah na půdách v SVČ 
ANIMO Žamberk

Pardubický kraj ORP Žamberk Žamberk
Nové vybudování krovů, nová střešní krytina a 
položení nových podlah na půdách.

1 500 000 Kč     1 275 000 Kč 2022 2027
Zatím pouze 
projektový 

záměr.
Ne

11
Základní umělecká škola 
Alfonse Muchy 
Letohrad

Město Letohrad 72089954
Bezbariérová Základní 
umělecká škola Alfonse 
Muchy Letohrad

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad

V rámci přemístění ZUŠ do nově zrekonstruovaných 
prostor Domu kultury Letohrad bude zajištěn 
bezbariérový přístup do většiny učeben školy 
vybudováním výtahu přes tři podlaží a nájezdových 
ramp místo schodů ve 2NP.

2 500 000 Kč     2 125 000 Kč 10/2021 12/2023
PD. Probíhá 

výběr 
dodavatele.

Ano

12
Základní umělecká škola 
Alfonse Muchy 
Letohrad

Město Letohrad 72089954
Učebna bicích nástrojů a 
zkušebna dechového 
orchestru

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad
Kompletní akustické řešení učebny (akustické 
obklady, odrazové prvky, výpočet akustiky a další).

600 000 Kč        510 000 Kč 10/2021 12/2023
PD. Probíhá 

výběr 
dodavatele.

Ano

13
Základní umělecká škola 
Alfonse Muchy 
Letohrad

Město Letohrad 72089954
Prostory ZUŠ - umístěné v 
rekonstruovaném  DK 
Letohrad

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad
Kompletní vybavení mobiliářem nově 
zrekonstuovaných prostor ZUŠ

1 800 000 Kč     1 530 000 Kč 10/2021 12/2023
PD. Probíhá 

výběr 
dodavatele.

Ano

14
Základní umělecká škola 
Alfonse Muchy 
Letohrad

Město Letohrad 72089954

Komorní sál ZUŠ - nová 
přístavba k 
rekonstruovanému DK 
Letohrad - I

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad
Vybavení tohoto sálu osvětlovací technikou 
(elektroinstalace, ovládání osvětlení, svítidla)

1 100 000 Kč     935 000 Kč 10/2021 12/2023
PD. Probíhá 

výběr 
dodavatele.

Ano

15
Základní umělecká škola 
Alfonse Muchy 
Letohrad

Město Letohrad 72089954

Komorní sál ZUŠ - nová 
přístavba k 
rekonstruovanému DK 
Letohrad - II

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad Kompletní vybavení komorního sálu mobiliářem 600 000 Kč        510 000 Kč 10/2021 12/2023
PD. Probíhá 

výběr 
dodavatele.

Ano

16
Základní umělecká škola 
Alfonse Muchy 
Letohrad

Město Letohrad 72089954

Komorní sál ZUŠ - nová 
přístavba k 
rekonstruovanému DK 
Letohrad - III

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad Vybavení tohoto sálu novým koncertním křídlem 800 000 Kč        680 000 Kč 10/2021 12/2023

Výběr 
dodavatele 

zatím 
neprobíhá.

irelevantní 
(stavební 

povolení není 
potřeba)

17
Základní umělecká škola 
Alfonse Muchy 
Letohrad

Město Letohrad 72089954

Komorní sál ZUŠ - nová 
přístavba k 
rekonstruovanému DK 
Letohrad - IV

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad
Vybavení komorního sálu divadelní technikou 
(konstrukce jeviště, jevištní praktikábly, osvětlovací 
rampy a další)

900 000 Kč        765 000 Kč 10/2021 12/2023
PD. Probíhá 

výběr 
dodavatele.

Ano

18
Základní umělecká škola 
Alfonse Muchy 
Letohrad

Město Letohrad 72089954

Komorní sál ZUŠ - nová 
přístavba k 
rekonstruovanému DK 
Letohrad - V

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad
Vybavení tohoto sálu AV technikou (kompletní 
ozvučení sálu s ovládacími prvky, video projekce, 
promítací plátno)

900 000 Kč        765 000 Kč 10/2021 12/2023
PD. Probíhá 

výběr 
dodavatele.

Ano

19
Základní umělecká škola 
Alfonse Muchy 
Letohrad

Město Letohrad 72089954

Komorní sál ZUŠ - nová 
přístavba k 
rekonstruovanému DK 
Letohrad - VI

Pardubický kraj ORP Žamberk Letohrad
Kompletní akustické řešení sálu (akustické obklady, 
odrazové prvky, výpočet akustiky a další)

2 700 000 Kč     2 295 000 Kč 10/2021 12/2023
PD. Probíhá 

výběr 
dodavatele.

Ano

20
Základní umělecká škola 
Králíky

Město Králíky 72066661
Učebna pro výuku keramiky 
(příprava pro řemeslný obor - 
hrnčířství)

Pardubický kraj ORP Králíky Králíky
Stavební práce (úprava prostor v suterénu školy, u 
vedlejšího vstupu do budovy).

1 500 000 Kč     1 275 000 Kč 2022 2026 x

21
Základní umělecká škola 
Králíky

Město Králíky 72066661
Bezbariérový vstup do 
budovy

Pardubický kraj ORP Králíky Králíky
Stavební práce (úprava vstupu u vedlejšího vchodu 
do budovy školy, umístění plošiny pro ZTP).

1 500 000 Kč     1 275 000 Kč 2022 2025

22
Základní umělecká škola 
Králíky

Město Králíky 72066661
Učebna pro práci s digitálními 
technologiemi

Pardubický kraj ORP Králíky Králíky
Stavební práce (úprava stávajících prostor), pořízení 
vybavení (10 - 15 PC stanic, dataprojektor, 
interaktivní tabule/schoolboard…).

1 500 000 Kč     1 275 000 Kč 2022 2026 x

23
Základní umělecká škola 
Králíky

Město Králíky 72066661 Hudební sál ZUŠ Pardubický kraj ORP Králíky Králíky

Stavební práce (rekonstrukce a úprava stávajících 
prostor hudebního sálu, elektroinstalační práce). 
Pořízení audiovizuální techniky, ozvučení, osvětlení 
(reflektory). Vybavení nábytkem (100 - 120 ks židlí).

1 800 000 Kč     1 530 000 Kč 2021 2023



24
Základní umělecká škola 
Petra Ebena, Žamberk

Město Žamberk 72087668
Výstavba učeben s digitálními 
technologiemi. Uvolnění 
bezbariérové učebny.

Pardubický kraj ORP Žamberk Žamberk

Zadní část budovy ZUŠ je dvoupodlažní, zatímco část 
přední má podlaží 3 a půdní vestavbu. Dali jsme 
zhotovit studii, která ukázala, že s minimálními 
stavebními problémy a s nevelkými finančními 
náklady lze zadní trakt o jedno podlaží zvýšit. Vznikla 
by učebna pro tvorbu hudby s využitím digitálních 
technologií, malé nahrávací studio, malá učebna 
hudebního oboru a dvě WC. Učebna hudebního 
oboru by pak nahradila jednu z bezbariérových 
učeben v přízemí školy, která by se uvolnila pro 
výuku žáků se SVP. Tím by byla podstatně zlepšena 
nabídka inkluzivního vzdělávání pro všechny. Za 

4 000 000 Kč     3 400 000 Kč 05/2025 10/2025 x
Připravená 

PD.
Ne

25
Základní umělecká škola 
Petra Ebena, Žamberk

Město Žamberk 72087668
Výstavba učeben s digitálními 
technologiemi. 

Pardubický kraj ORP Žamberk Žamberk

Zadní část budovy ZUŠ je dvoupodlažní, zatímco část 
přední má podlaží 3 a půdní vestavbu. Dali jsme 
zhotovit studii, která ukázala, že s minimálními 
stavebními problémy a s nevelkými finančními 
náklady lze zadní trakt o jedno podlaží zvýšit.Vznikla 
by učebna pro práci loutkařů literárně dramatického 
oboru včetně auditoria pro diváky a malé pracovny 
pro výrobu loutek, kulis a pomůcek. V roce 2018 
vzniklý projekt ukazuje, že všechny záměry a potřeby 
učitelky a žáků LDO lze tímto způsobem zohlednit. Z 
bývalé učebny LDO by pak vznikla učebna pro tvorbu 
hudby s využitím digitálních technologií a malé 
nahrávací studio. Učebna pro tvorbu hudby by také 
sloužila jako náhradní v případě potřeby 
bezbariérové učebny v přízemí, kam by se přemístil 
kterýkoli učitel se žákem vyžadujícím SVP. Jednou 
stavební akcí by se tak řešily tři velké problémy školy.

4 000 000 Kč     06/2024 09/2024 x
Připravená 

PD.
Ne

26
Základní umělecká škola 
Petra Ebena, Žamberk

Město Žamberk 72087668
Modernizace budovy - 
nástavba nové učebny LDO

Pardubický kraj ORP Žamberk Žamberk

Proto jsme začali řešit situaci zvažovanou nástavbou 
zadního traktu budovy, která je jako jediná 
dvoupodlažní. Vznikly by tak důstojné prostory pro 
výuku žáků, pro realizaci představení , ale i pro 
přípravu na vyučování a práci učitelky Olgy 
Strnadové. Oslovili jsme Město Žamberk, které v roce 
2018 nechalo vyhotovit projektovou dokumentaci. Ta 
je hotová, odpovídá všem našim požadavkům. Město 
však zatím nemá prostředky na jeho realizaci.

3 000 000 Kč     04/2025 10/2025
Připravená 

PD.
Ne

Schváleno v Letohradu dne 04.11.2021 Řídícím výborem MAP II
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