Zápis z 5. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
Řídicího výboru ITI plzeňské metropolitní oblasti
Datum konání: 17. 10. 2018 v 10,00 hodin
Místo konání: Magistrát města Plzně, nám. Republiky 1, Petákův sál
Přítomni: dle prezenční listiny
Průběh jednání řídila Mgr. Jiřina Koppová, tematický koordinátor ITI, ÚKEP MP, p. o.
1. Úvod – představení členů pracovní skupiny Vzdělávání
2. Prezentace příslušné části Strategie ITI – „SC 3.1 Dostupné vzdělávání“
3. Projednání výsledků výzvy nositele ITI č. 36 "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření"
Výzva byla ukončena 3. 10. 2018 ve 14 hodin. Jednalo se o kolovou výzvu s celkovou dotací EFRR
36 485 476 Kč. Minimální ani maximální výše CZV nebyla stanovena. Termín ukončení realizace
projektu nejdéle do 30. 9. 2019.
Shrnutí:


Přijato celkem 7 projektových záměrů: u 4 záměrů byla žadatelem právnická osoba
vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsaných ve školském rejstříku, ve třech
případech byla oprávněným žadatelem obec.
 Podány záměry v celkové výši dotace EFRR 73,6 mil. Kč.
 Záměry naplňují indikátor 5 00 00 (7 podpořených vzdělávacích zařízení) a přispívají
k plnění indikátoru 5 00 01 (2167 osob – kapacita podporovaných zařízení).
Jednotlivé projektové záměry prezentovali předkladatelé záměrů.
Během prezentace záměrů konstatovali členové PS úplnost všech podaných záměrů a žádný žadatel
nebyl vyzván k doplnění či opravě dokumentu.
4. Další postup žadatelů
Projednání předložených záměrů na 16. jednání ŘV ITI se uskuteční v 1. pol. listopadu 2018. Poté
bude bezodkladně vydáno Vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru se Strategií ITI
plzeňské metropolitní oblasti (bude k vyzvednutí na ÚKEPu). Žadatelé byli upozorněni, že Vyjádření
ŘV ITI je jednou z povinných příloh při podání projektové žádosti.
5. Závěr
Přítomní členové PS konstatovali soulad všech záměrů s opatřením O3.1.1 „Zvýšení kvality a
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání včetně bezbariérových opatření“ integrované Strategie ITI
plzeňské metropolitní oblasti, všechny záměry mají odůvodněnou potřebnost realizace a popsánu

udržitelnost projektu. Jejich finanční plán i harmonogram realizace jsou v souladu s výzvou nositele.
Záměry přispívají k naplnění příslušných indikátorů.
Zapsala: Koppová, ÚKEP
V Plzni dne 22. 10. 2018

Přílohy:
1.
2.

Seznam projektových záměrů
Prezenční listina

Příloha č. 1
Seznam projektových záměrů do výzvy nositele ITI č. 36 (základní školy)

Žadatel
1
Obec Nezvěstice

2
3
4

ZŠ a MŠ Mirošov, p. o.
ZŠ a MŠ generála Pattona Dýšina, p. o.
Masarykova základní škola Zruč-Senec,
p. o.

5

Název projektového záměru
Nezvěstice - Vybudování nástavby a přístavby ZŠ II.
etapa – Půdní vestavba učebny přírodopisu a
matematiky, učebny vaření, učebny informatiky
včetně vybavení
Modernizace a vybavení učebny výpočetní
techniky
Modernizace učeben na ZŠ a MŠ generála Pattona
Dýšina
Modernizace učebny pracovní výchovy
7. ZŠ a MŠ Plzeň - nástavba školy

Statutární město Plzeň
6
Obec Vejprnice
7
ZŠ a MŠ Líně, p. o.

Modernizace učeben cizích jazyků, přírodních věd
a odborných řemeslných učeben v Základní škole a
mateřské škole Vejprnice
Modernizace a vybavení učeben „Člověk a jeho
svět“ a „Informatika“ v ZŠ Líně

