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Struktura akčního plánu 

- Rozpis cílů a opatření 

o Opatření 1.1. Budovy, místnosti, přístavby, rekonstrukce budov – větší stavební úpravy 

o Aktivity jednotlivých škol 

o Aktivity spolupráce 

o Opatření 1.2. Sociální zařízení – rekonstrukce, obnova, úprava 

o Aktivity jednotlivých škol 

o Opatření 1.3. Zahrada, oplocení, zahradní stavby, domky, terasy, altány, hřiště – rekonstrukce, obnova, úprava 

o Aktivity jednotlivých škol 

o Aktivity spolupráce 

o Opatření 1.4. Tělocvičny, sportovní haly – výstavba, rekonstrukce, obnova, úprava 

o Aktivity jednotlivých škol 

o Aktivity spolupráce 

o Opatření 1.5. Učebny, kluby, dílny, specializované prostory pro výuku, studia – výstavba, rekonstrukce, obnova, úprava 

o Aktivity jednotlivých škol 

o Aktivity spolupráce 

o Opatření 1.6. Jídelny, kuchyně – výstavba, rekonstrukce, obnova, úprava 

Cíl 1. Budování a modernizování prostor sloužících ke vzdělávání 

Vzdělávání, které je dostatečně zajištěno z pohledu přijatelné kapacity modernizovaných prostor vzdělávacích zařízení (budovy, 

místnosti, prostory v dostatečném množství a vyhovujícím stavu). 

Priorita: Podpora kvalitního a vybaveného zázemí pro vzdělávání 
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o Aktivity jednotlivých škol 

o Aktivity spolupráce 

Cíl 2. Zajištění dostatečného technického a materiálního vybavení 

Vzdělávání, které je dostatečně zajištěno z pohledu přijatelné kapacity modernizovaných prostor vzdělávacích zařízení (budovy, 

místnosti, prostory v dostatečném množství a vyhovujícím stavu). 

Priorita: Podpora kvalitního a vybaveného zázemí pro vzdělávání 

o Opatření 2.1. Herní prvky, vybavení tělocvičen, hřišť, pomůcky na pohybové aktivity 

o Aktivity jednotlivých škol 

o Opatření 2.2. Kuchyně, jídelny, výdejny jídla 

o Aktivity jednotlivých škol 

o Opatření 2.3. Třídy, speciální učebny, dílny, studia, laboratoře, pomůcky na polytechnické vzdělávání, pořízení hudebních nástrojů 

o Aktivity jednotlivých škol 

o Aktivity spolupráce 

o Opatření 2.4. ICT technika, interaktivní tabule, tablety, bezpečnostní a elektronické vybavení 

o Aktivity jednotlivých škol 

o Opatření 2.5. Vybavení sociálních zařízení 

o Aktivity jednotlivých škol 

o Opatření 2.6. Vybavení - výtahy, plošiny, aj… pro bezbariérovost 

o Aktivity jednotlivých škol 

Cíl 3. Zajištění bezpečného prostředí 

Vzdělávání, které je dostatečně zajištěno z pohledu přijatelné kapacity modernizovaných prostor vzdělávacích zařízení (budovy, 

místnosti, prostory v dostatečném množství a vyhovujícím stavu). 

Priorita: Podpora kvalitního a vybaveného zázemí pro vzdělávání 

o Opatření 3.1. Bezbariérovost 
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o Aktivity jednotlivých škol 

o Opatření 3.2. Hygienické podmínky - Sociální zařízení, jídelny a kuchyně, výdejny 

o Aktivity jednotlivých škol 

o Opatření 3.3. Zajištění budov, oplocení, chodníky 

o Aktivity jednotlivých škol 

o Opatření 3.4. Školení pedagogů 

o Aktivity jednotlivých škol 

Cíl 4. Podpora osobního přístupu k žákům 

Umožnit každému dítěti či žákovi individuální osobnostní přístup, který bude rozvíjet jeho klíčové dovednosti, a tím bude 

podpořena jeho úspěšnost ve vzdělávání. 

Priorita: Zvyšování dosažitelnosti a efektivity ve vzdělávání 

o Opatření 4.1. Podpora osobního přístupu k žákům 

o Aktivity jednotlivých škol 

o Aktivity spolupráce 

Cíl 5. Využívání nových metod výuky a technologií 

Umožnit každému dítěti či žákovi individuální osobnostní přístup, který bude rozvíjet jeho klíčové dovednosti, a tím bude 

podpořena jeho úspěšnost ve vzdělávání. 

Priorita: Zvyšování dosažitelnosti a efektivity ve vzdělávání 

o Opatření 5.1. Využívání nových metod výuky a technologií 

o Aktivity jednotlivých škol 

o Aktivity spolupráce 

Cíl 6. Zpřístupnění vzdělávání všem skupinám 

Umožnit každému dítěti či žákovi individuální osobnostní přístup, který bude rozvíjet jeho klíčové dovednosti, a tím bude 

podpořena jeho úspěšnost ve vzdělávání. 

Priorita: Zvyšování dosažitelnosti a efektivity ve vzdělávání 
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o Opatření 6.1. Zpřístupnění vzdělávání všem skupinám 

o Aktivity jednotlivých škol 

Cíl 7. Podpora rozvoje gramotností 

Umožnit každému dítěti či žákovi individuální osobnostní přístup, který bude rozvíjet jeho klíčové dovednosti, a tím bude 

podpořena jeho úspěšnost ve vzdělávání. 

Priorita: Zvyšování dosažitelnosti a efektivity ve vzdělávání 

o Opatření 7.1. Podpora rozvoje gramotnosti 

o Aktivity jednotlivých škol 

Cíl 8. Podpora inkluzivního vzdělávání 

Umožnit každému dítěti či žákovi individuální osobnostní přístup, který bude rozvíjet jeho klíčové dovednosti, a tím bude 

podpořena jeho úspěšnost ve vzdělávání. 

Priorita: Zvyšování dosažitelnosti a efektivity ve vzdělávání 

o Opatření 8.1. Podpora inkluzivního vzdělávání 

o Aktivity jednotlivých škol 

Cíl 9. Fungující systém komunikace (škola x rodič x žák x veřejnost) 

Podpora komunikačních systémů mezi zákonnými zástupci, vzdělávacími subjekty, dětmi, žáky a společností v rámci 

vzdělávacího procesu. Vazby přispějí ke zvýšení informovanosti o dění ve škole a realizovaných aktivitách.  

Priorita: Rozvíjení spolupráce za účelem zvýšení přenosu informací a jejich využití 

o Opatření 9.1. Fungující systém komunikace (škola x rodič x žák x veřejnost) 

o Aktivity jednotlivých škol 

Cíl 10. Rozvoj vzdělanosti, motivace, metod a aprobovanosti pedagogů 

Podpora komunikačních systémů mezi zákonnými zástupci, vzdělávacími subjekty, dětmi, žáky a společností v rámci 

vzdělávacího procesu. Vazby přispějí ke zvýšení informovanosti o dění ve škole a realizovaných aktivitách.  

Priorita: Rozvíjení spolupráce za účelem zvýšení přenosu informací a jejich využití 

o Opatření 10.1. Rozvoj vzdělanosti, motivace, metod a aprobovanosti pedagogů 

o Aktivity jednotlivých škol 

o Aktivity spolupráce 
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Cíl 11. Rozvíjení součinnosti vzdělávacích zařízení a přenosu zkušeností 

Podpora komunikačních systémů mezi zákonnými zástupci, vzdělávacími subjekty, dětmi, žáky a společností v rámci 

vzdělávacího procesu. Vazby přispějí ke zvýšení informovanosti o dění ve škole a realizovaných aktivitách.  

Priorita: Rozvíjení spolupráce za účelem zvýšení přenosu informací a jejich využití 

o Opatření 11.1. Rozvíjení součinnosti vzdělávacích zařízení a přenosu zkušeností 

o Aktivity jednotlivých škol 

o Aktivity spolupráce 

 

 

AKČNÍ PLÁN 

 

o Opatření 1.1. Budovy, místnosti, přístavby, rekonstrukce budov – větší stavební úpravy 

 Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území 

 Popis cíle opatření – Vzdělávání, které je dostatečně zajištěno z pohledu přijatelné kapacity modernizovaných 

prostor vzdělávacích zařízení (budovy, místnosti, prostory v dostatečném množství a vyhovujícím stavu). 

 Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle 

o Aktivity jednotlivých škol 

Cíl 1. Budování a modernizování prostor sloužících ke vzdělávání 

Vzdělávání, které je dostatečně zajištěno z pohledu přijatelné kapacity modernizovaných prostor vzdělávacích zařízení (budovy, 

místnosti, prostory v dostatečném množství a vyhovujícím stavu). 

Priorita: Podpora kvalitního a vybaveného zázemí pro vzdělávání 
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Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Očekávané náklady 
v Kč 

1.1.1. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 – 2020 Rekonstrukce půdní vestavby -  
pro vznik učebny na výtvarnou výchovu a 
malého sportovního sálu, vytvořena projektová 
dokumentace 

Počet nově vzniklých 
prostor: 2 

4 000 000,- 
(rekonstrukce 3 000 
000,-; vybavení 1 000 
000,-) 

1.1.2. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 – 2020 Rekonstrukce dílen – rekonstrukce 
prostor (stávajících) a nákup vybavení do dílen 
(pracovní pomůcky) 

Počet 
rekonstruovaných 
budov:1  
 

1 500 000,- 
(rekonstrukce 300 
000,-; vybavení 1 200 
000,-) 

1.1.3. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 – 2018 Rekonstrukce odborných učeben a 
bezbariérová opatření – rekonstrukce učeben 
fyziky, jazykové učebny + ICT učebny a 
doplňkově rekultivace zahrady 

Počet 
rekonstruovaných 
učeben v rámci 
budovy: 3 
Počet rekultivovaných 
zahrad: 1 
Bezbariérovost: 1 

2 500 000,- 
(rekonstrukce 800 
000,-; vybavení 1 200 
000; bezbariérovost 
500 000,-) 

1.1.4. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 – 2020 Bezbariérovost budovy 
Komenského (vč. sociálních zařízení) 

Bezbariérovost: 1 3 000 000,- 

1.1.5. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 – 2020 Bezbariérovost budovy Jelenova 
(vč. sociálních zařízení) 

Bezbariérovost: 1 3 000 000,- 

1.1.6. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2018 – 2020 Výměna oken + nová fasáda – 
historické obnovení budovy a snížení 
energetické náročnosti budovy 

Počet 
rekonstruovaných 
budov: 1 budova 

rozpočet není dosud 
stanoven 

1.1.7. Základní škola a mateřská 
škola Dolní Město 
IČO: 75017067 

2018 Stavební úpravy - rozšíření budovy – pro 
vznik kabinetu pro učitele a ředitele, v současné 
době je pouze jeden kabinet pro všechny 
zaměstnance školy, tento stav je pro pedagogy 

Počet nově vzniklých 
prostor: 1 kabinet 

rozpočet není dosud 
stanoven, probíhá 
jednání se 
zřizovatelem 
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málo dostačující, chybí soukromí a klid na 
vykonávání pracovních povinností a přípravu do 
hodin 

1.1.8. Základní škola a mateřská 
škola Hněvkovice, 
příspěvková organizace 
IČO: 70988846 

2018 Přistavění budovy - skladu pro 
polytechnickou výuku  

Počet nově vzniklých 
prostor: 1 sklad 

400 000,- 

1.1.9. Základní škola a mateřská 
škola Hněvkovice, 
příspěvková organizace 
IČO: 70988846 

2018 Vybudování pracovny a skladu v půdních 
prostorách, včetně zateplení, topení – pro 
zázemí školy 

Počet nově vzniklých 
prostor: 2 místnosti 

600 000,- 

1.1.11. Základní škola a mateřská 
škola Kožlí 
IČO: 70993017 

2017 – 2018 Stržení stávající budovy a 
výstavba kompletně nové budovy školy a 
tělocvičny, financováno poskytnutím dotace 
MŠMT – Fond rozvoje kapacit MŠ a ZŠ  

Počet nově vzniklých 
budov: 2 nové 
budovy 

22 000 000,- 

1.1.12. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017130 

2017 – 2018 Venkovní přístavba – sklad a 
přístřešek na kola 

Počet nově vzniklých 
prostor: 1 komplexní 
přístavba 

300 000,- 

1.1.13. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017130 

2017 – Bezbariérový přístup do školy a na 
sociální zařízení, provedené studie, stavební 
připravenost pro výtah 

Bezbariérovost: 1 2 000 000,- 

1.1.14. Mateřská škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 698, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017211 

2018 Výstavba nového pavilonu v areálu MŠ, 
rozšíření kapacity tříd MŠ a vznik třídy jeslí 

Počet nově vzniklých 
budov: 1 
Nově vzniklé 
kapacity:   

19 000 000,- 

1.1.15. STŘEDISKO VOLNÉHO 
ČASU Ledeč nad Sázavou, 
příspěvková organizace 
IČO: 72051540 

2017 – 2018 Zateplení budovy, fasáda, výměna 
oken a dveří (pro snížení ekonomické 
náročnosti budovy) 

Počet 
rekonstruovaných 
budov: 1 
rekonstruovaná 
budova 

6 000 000,- 

1.1.16. STŘEDISKO VOLNÉHO 
ČASU Ledeč nad Sázavou, 
příspěvková organizace 

2017 - 2018 Oprava druhého patra na prostory 
vhodné pro taneční a pohybové aktivity, 
podlahy a vybavení tanečního sálu 

Počet 
rekonstruovaných 

500 000,- 
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o Aktivity spolupráce 

Aktivity spolupráce, které se týkají vzájemného sdílení prostor, výměny zkušeností a poznatků, nejsou uvedeny s konkrétními 

finančními částkami, neboť se bude většinou jednat o společné akce, na kterých budou školy participovat, a prostory budou zajištěny 

zdarma, či za provozní náklady. U projektů spolupráce, kde tento efekt neplatí, bude rozpočet konkretizován.  

IČO: 72051540 prostor: 1 učebna 
(sál) 

1.1.17. Základní umělecká škola 
Ledeč nad Sázavou, 
příspěvková organizace 
IČO: 72051566 

2017 – 2020 Rekonstrukce přízemí – včetně 
vytvoření sálu vhodného pro koncertování a 
veřejná vystoupení, vytvořena projektová 
dokumentace 

Počet 
rekonstruovaných 
prostor: 1 
Počet nově vzniklých 
prostor: 1 

2 000 000,- 

1.1.18. Základní škola a Mateřská 
škola Nová Ves u Světlé, 
okres Havlíčkův Brod 
IČO: 75017296 

2017 – 2020 Přístavba - rozšíření MŠ – jedna 
učebna + sociální zařízení, vypracován projekt 
(projektová dokumentace), financováno obcí 

Počet nově vzniklých 
prostor: 1 
Nově vzniklé 
kapacity: 25 míst 

6 000 000,- (stavební 
práce 4 500 000,-; 
vybavení 1 500 000,-) 
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o Opatření 1.2. Sociální zařízení – rekonstrukce, obnova, úprava 

 Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území 

Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Partnerská škola či zařízení 

1.1.19. Mateřská škola Ledeč nad 
Sázavou 
IČO: 71004084 

2017 a dále - Pronájem sálu pro 
potřeby MŠ 

Počet sdílených 
prostor: 1 sál 

Gymnázium, Střední odborná 
škola a Vyšší odborná škola 
Ledeč nad Sázavou 

1.1.20. Základní umělecká škola 
Ledeč nad Sázavou,  
příspěvková organizace 
IČO: 72051566 

2017 a dále - Pronájem sálu pro 
potřeby ZUŠ 

Počet sdílených 
prostor: 1 sál 

Gymnázium, Střední odborná 
škola a Vyšší odborná škola 
Ledeč nad Sázavou 

1.1.21. Základní umělecká škola 
Ledeč nad Sázavou,  
příspěvková organizace 
IČO: 72051566 

2017 a dále - Poskytnutí výstavních 
prostor pro ZUŠ 

Počet sdílených 
prostor: 1 výstavní 
prostory 

Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o.; 
Kaskáda Ledeč v.o.s.; 
Nemocnice Ledeč -Háj, spol. 
s r.o.; aj. 

1.1.22. Základní umělecká škola 
Světlá nad Sázavou, Nádražní 
228, příspěvková organizace 
IČO: 71198920 

2017 a dále - Prostory zámku 
k dispozici pro různé aktivity ZUŠ 

Počet sdílených 
prostor: 1 interiér 
zámku (sál) 

Zámek Světlá nad Sázavou 
 

 

1.1.23. Základní umělecká škola 
Světlá nad Sázavou, Nádražní 
228, příspěvková organizace 
IČO: 71198920 

2017 a dále - Poskytnutí sálů pro 
akce ZUŠ 

Počet sdílených 
prostor: 1 sál 

KyTICe – Kulturní zařízení 
Světlá nad Sázavou, 
Společenský dům 

1.1.24. Dům dětí a mládeže Světlá 
nad Sázavou, příspěvková 
organizace 
IČO: 75111021 

2017 a dále - Poskytnutí prostor 
školy pro činnost DDM 

Počet sdílených 
prostor: 3 učebny 

Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 
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 Popis cíle opatření – Vzdělávání, které je dostatečně zajištěno z pohledu přijatelné kapacity modernizovaných 

prostor vzdělávacích zařízení – sociálního zařízení - místnosti, prostory v dostatečném množství a vyhovujícím 

stavu 

 Popis aktivit vedoucích k naplnění cíle 

o Aktivity jednotlivých škol 

 

 

o Opatření 1.3. Zahrada, oplocení, zahradní stavby, domky, terasy, altány, hřiště – rekonstrukce, obnova, úprava 

 Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území 

 Popis cíle opatření – Vzdělávání, které je dostatečně zajištěno z pohledu přijatelné kapacity modernizovaných 

prostor vzdělávacích zařízení - venkovní prostory v dostatečném množství a vyhovujícím stavu 

 Popis aktivit vedoucích k naplnění cíle 

Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Očekávané 
náklady v Kč 

1.2.1. Mateřská škola a Základní 
škola Dobrnice, okres 
Havlíčkův Brod 
IČO: 70990026 

2017 Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ, 
vytvořena projektová dokumentace 

Počet 
rekonstruovaných 
prostor: 3 místnosti 

200 000,- 

1.2.2. Základní škola a mateřská 
škola Sázavka 
IČO: 71003398 

2018 Úprava sociálních zařízení v přízemí a 
prvním patře budovy 

Počet 
rekonstruovaných 
prostor: 1 sociální 
zařízení 

500 000,- 

1.2.3. Mateřská škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 698, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017211 

2017 – 2018 Sociální zařízení ve školní 
jídelně, příprava projektové dokumentace 

Počet 
rekonstruovaných 
prostor: 1 sociální 
zařízení 

200 000,- (oprava 
100 000,-; vybavení 
100 000,-) 
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o Aktivity jednotlivých škol 
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Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Očekávané 
náklady v Kč 

1.3.1. Mateřská škola a Základní 
škola Dobrnice okres 
Havlíčkův Brod 
IČO: 70990026 

2018 Plánovaná úprava a oplocení zahrady u 
MŠ + vybavení herními prvky zahrady MŠ 

Počet 
revitalizovaných 
zahrad: 1 zahrada s 
vybavením 

330 000,- (úprava a 
oplocení 130 000,-, 
vybavení 200 000,-) 

1.3.2. Mateřská škola a Základní 
škola Dobrnice okres 
Havlíčkův Brod 
IČO: 70990026 

2018 Plánovaná úprava a oplocení zahrady u 
ZŠ + školní hřiště 

Počet 
revitalizovaných 
zahrad: 1 zahrada s 
vybavením 

350 000,- (úprava a 
oplocení 200 000,-, 
vybavení 150 000,-) 

1.3.3. Základní škola a mateřská 
škola Dolní Město 
IČO: 75017067 

2017 Vybudování dětského hřiště a základní a 
mateřské školy 

Počet 
vybudovaných 
prostor: 1 hřiště 

400 000,- 

1.3.4. Základní škola a mateřská 
škola Hněvkovice, 
příspěvková organizace 
IČO: 70988846 

2018 Vybudování zahrady pro MŠ + vybavení 
herními prvky 

Počet 
revitalizovaných 
zahrad: 1 zahrada s 
vybavením 

1 000 000,- 

1.3.5. Základní škola a mateřská 
škola Hněvkovice, 
příspěvková organizace 
IČO: 70988846 

2017 Školní altán pro výuku ZŠ Počet nově 
vzniklých prostor: 1 
altán 

150 000,- 

1.3.6. Soukromá mateřská škola 
Bambino, o.p.s., Světlá nad 
Sázavou, Haškova 129 
IČO: 25265695 

2017 – 2020 Sportoviště s měkčeným 
povrchem na zahradě (bezpečnost dětí) 

Počet nově 
vzniklých prostor: 1 
sportoviště 

200 000,- 

1.3.7. STŘEDISKO VOLNÉHO 
ČASU Ledeč nad Sázavou, 
příspěvková organizace 
IČO: 72051540 

2017 – 2018 Vybudování altánu na zahradě 
pro venkovní výuku 

Počet nově 
vzniklých prostor: 1 
altán 

200 000,- 

1.3.8. Stanice Pavlov, o.p.s., č.p. 54, 
584 01 Pavlov 
IČO: 28771028 

2017 – 2020 Úprava zahrady nově vzniklého 
ekocentra na venkovní přírodní učebnu a místo 
relaxace; najmutí kvalifikované lektorky a 
zahradnice na provádění a na realizaci 
výukových programů pro žáky, návštěvníky a 

Počet vzniklých 
učeben: 1 
Počet osob: 1 

1 000 000,- (úprava, 
dotvoření a údržba 
zahrady 700 000,-; 
vybavení 300 000,-) 
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o Aktivity spolupráce 

 

o Opatření 1.4. Tělocvičny, sportovní haly – výstavba, rekonstrukce, obnova, úprava 

 Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území 

veřejnost a na stálou údržbu budované 
zahrady; dotvoření zahrady – těžké zahradní a 
terénní práce 

Počet 
revitalizovaných 
zahrad: 1 

1.3.9. Stanice Pavlov, o.p.s., č.p. 54, 
584 01 Pavlov 
IČO: 28771028 

2017 – 2022 Postupná rekonstrukce 
návštěvnické expozice volně žijících živočichů 
při záchranné stanici, navrhovaní voliér, tvorba 
plánu rekonstrukce (studie) 

Počet 
rekonstruovaných 
prostor: 1 expozice 

1 500 000,- 
(rekonstrukce 
750 000,-; vybavení 
750 000,-) 

1.3.10. Stanice Pavlov, o.p.s., č.p. 54, 
584 01 Pavlov 
IČO: 28771028 

2018 – 2020 Odkoupení pozorovatelny od 
státu do vlastnictví obecně prospěšné 
společnosti a její následná rekonstrukce na 
podvodní svět, se zaměřením na řeku Sázavu 
a život kolem ní 

Počet 
rekonstruovaných 
prostor: 1 objekt 

1 100 000,- 
(Odkoupení 
pozorovatelny 
100 000,-; 
rekonstrukce 
objektu 700 000,-; 
vybavení 300 000,-) 

Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Partnerská škola či zařízení 

1.3.11. Základní škola a mateřská 
škola Sázavka 
IČO: 71003398 

2017 a dále - Využívání obecního 
dětského hřiště žáky MŠ a ZŠ 

Počet sdílených 
prostor: 1 hřiště 

Obec Sázavka 

1.3.12. Základní škola a mateřská 
škola Dolní Město 
IČO: 75017067 

2017 a dále - Využívání dětského 
hřiště obce žáky MŠ a ZŠ 

Počet sdílených 
prostor: 1 hřiště 

Obec Dolní město 

1.3.13. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017130 

2017 a dále - Propůjčení 
dopravního hřiště u ZŠ Lánecká na 
cvičení dopravní orientace 

Počet sdílených 
prostor: 1 dopravní 
hřiště 

Mateřská škola a Základní 
škola Dobrnice okres Havlíčkův 
Brod, Základní škola a 
mateřská škola Dolní Město 
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 Popis cíle opatření – Vzdělávání, které je dostatečně zajištěno z pohledu přijatelné kapacity modernizovaných 

prostor vzdělávacích zařízení (budovy, místnosti, prostory určené ke sportovním účelům v dostatečném množství a 

vyhovujícím stavu). 

 Popis aktivit vedoucích k naplnění cíle 

o Aktivity jednotlivých škol 

o Aktivity spolupráce 

Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Očekávané 
náklady v Kč 

1.4.1. Základní škola a mateřská 
škola Sázavka 
IČO: 71003398 

2018- 2020 – Výstavba nové tělocvičny, 
vypracovaná projektová dokumentace 

Počet nově 
vzniklých prostor: 1 
tělocvična 

2 500 000,- 
(výstavba 
1 700 000,-; 
vybavení 800 000,-) 

1.4.2. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017130 

2018 Sportovní hala, vypracovaná projektová 
dokumentace 

Počet nově 
vzniklých budov: 1 
hala 

60 000 000,- 
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Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Partnerská škola či zařízení 

1.4.3. Základní škola Ledeč nad 
Sázavou, okres Havlíčkův 
Brod 
IČO: 71008951 

2017 a dále - Využívání 
víceúčelového sportoviště 
v Nádražní ulici v Ledči nad Sázavou 
studenty ZŠ na hodiny TV a další 
aktivity 

Počet sdílených 
prostor: 1 
sportoviště 

Město Ledeč nad Sázavou 

1.4.4. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017130 

2018 a dále - V plánované 
sportovní hale možnosti širokého 
využití pro školy, sportovní spolky, 
kluby, další zařízení a občany 
města 

Počet sdílených 
prostor: 1 hala 

Město Světlá nad Sázavou 
 

1.4.5. Základní škola a mateřská 
škola Kožlí 
IČO: 70993017 

2017 a dále - Vybudovaná 
tělocvična bude sloužit i potřebám 
obce, sportování přístupné pro 
veřejnost 

Počet sdílených 
prostor: 1 tělocvična 

Obec Kožlí 

1.4.6. Mateřská škola a Základní 
škola Dobrnice, okres 
Havlíčkův Brod 
IČO: 70990026; 
Mateřská škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 698, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017211; 
Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017130; 
Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 a dále - Propůjčení prostor 
zimního stadionu na bruslení se 
školou nebo se školkou, možnost 
zdarma zapůjčení bruslařského 
vybavení 

Počet sdílených 
prostor: 1 stadion 

Sportovní zařízení města Světlá 
nad Sázavou, s.r.o., Zimní 
stadion 
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o Opatření 1.5. Učebny, kluby, dílny, specializované prostory pro výuku, studia – výstavba, rekonstrukce, obnova, úprava 

 Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území 

 Popis cíle opatření – Vzdělávání, které je dostatečně zajištěno z pohledu přijatelné kapacity modernizovaných 

prostor vzdělávacích zařízení (budovy, místnosti, prostory specializované na určený druh vzdělávání a aktivity 

v dostatečném množství a vyhovujícím stavu). 

 Popis aktivit vedoucích k naplnění cíle 

o Aktivity jednotlivých škol 

o Aktivity spolupráce 

Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Očekávané 
náklady v Kč 

1.5.1. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 – 2020 Rekonstrukce učebny hudební 
výchovy (stavební rekonstrukce, nazvučení 
hudebny, zařízení pro poslechy, dataprojektor 
+ pc) 

Počet 
rekonstruovaných 
prostor: 1 učebna 

750 000,- 
(rekonstrukce 200 
000,-; vybavení 550 
000,-) 

1.5.2. Základní umělecká škola 
Ledeč nad Sázavou, 
příspěvková organizace 
IČO: 72051566 

2017 – 2020 Vybudování nahrávacího studio 
v přízemí budovy – odhlučnění studia 

Počet vzniklých 
učeben: 1 studio 

500 000,- (stavební 
úpravy 150 000,-, 
vybavení 350 000,-) 

1.5.3. STŘEDISKO VOLNÉHO 
ČASU Ledeč nad Sázavou, 
příspěvková organizace 
IČO: 72051540 

2017 – 2020 Učebna na multimediální výchovu 
- oprava a vybavení prostor pro učebnu, 
rekonstrukce prostor studia 

Počet 
rekonstruovaných 
učeben: 1 studio 

750 000,- 
(rekonstrukce 
250 000,-, vybavení 
500 000,-) 
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Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Partnerská škola či zařízení 

1.5.4. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 a dále - Využití prostoru 
kvalitně vybavených dílen studenty 
ZŠ na zemědělské akademii, 
využití prostoru učebny fyziky 
studenty zemědělské akademie na 
ZŠ, přiblížení studentům ZŠ 
konkrétním oborům 

Počet sdílených 
prostor: 1 učebna 

Akademie - Vyšší odborná 
škola, Gymnázium a Střední 
odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá 
nad Sázavou 

1.5.5. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 a dále - Prostory zdarma na 
různé školní aktivity – vzájemné 
půjčování 

Počet sdílených 
prostor: 2 učebny 
(prostory) 

Základní umělecká škola Světlá 
nad Sázavou, Nádražní 228, 
příspěvková organizace 

1.5.6. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 a dále - Prostory zdarma na 
různé školní aktivity 

Počet sdílených 
prostor: 1 prostor 
(učebna) 

Dům dětí a mládeže Světlá nad 
Sázavou, příspěvková 
organizace 

1.5.7 Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 a dále - Využití prostoru 
učeben na přírodní vědy - chemie a 
biologie – pro žáky ZŠ na 
Gymnáziu v Havlíčkově Brodě + 
vzájemné výměny pedagogů 

Počet sdílených 
prostor: 1 učebna 

Gymnázium Havlíčkův Brod 

1.5.8. Základní škola a mateřská 
škola Dolní Město 
IČO: 75017067 

2017 a dále - Poskytování odborné 
učebny pro žáky ZŠ (výuka fyziky) 

Počet sdílených 
prostor: 1 odborná 
učebna 

Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 

1.5.9. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017130 

2017 a dále - Využití prostoru 
kvalitně vybavených dílen studenty 
ZŠ na zemědělské akademii 

Počet sdílených 
prostor: 1 dílna 

Akademie - Vyšší odborná 
škola, Gymnázium a Střední 
odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá 
nad Sázavou 

1.5.10. Soukromá mateřská škola 
Bambino, o.p.s., Světlá nad 
Sázavou, Haškova 129 

2017 a dále - Využití keramické 
dílny dětmi z MŠ 

Počet sdílených 
prostor: 1 dílna 

Dům dětí a mládeže Světlá nad 
Sázavou, příspěvková 
organizace 
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o Opatření 1.6. Jídelny, kuchyně – výstavba, rekonstrukce, obnova, úprava 

 Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území 

 Popis cíle opatření – Vzdělávání, které je dostatečně zajištěno z pohledu přijatelné kapacity modernizovaných 

prostor vzdělávacích zařízení (budovy, místnosti, prostory určené pro přípravu, výrobu a výdej stravy a prostory 

určené pro stravování v dostatečném množství a vyhovujícím stavu). 

 Popis aktivit vedoucích k naplnění cíle 

o Aktivity jednotlivých škol 

IČO: 25265695 

1.5.11. Základní škola a mateřská 
škola Hněvkovice, 
příspěvková organizace 
IČO: 70988846 

2017 a dále - Studenti ZŠ 
Hněvkovice budou moci využívat 
nově vybudované přírodovědné 
laboratoře a technické dílny na ZŠ 
v Dolních Kralovicích (přesah ORP) 

Počet sdílených 
prostor: 2 sdílené 
prostory 

Základní škola a mateřská 
škola Dolní Kralovice, okres 
Benešov  

1.5.12. Základní škola a mateřská 
škola Kožlí 
IČO: 70993017 

2017 a dále - Studenti ZŠ Kožlí 
budou moci využívat nově 
vybudované přírodovědné 
laboratoře a technické dílny na ZŠ 
v Dolních Kralovicích 

Počet sdílených 
prostor: 2 sdílené 
prostory 

Základní škola a mateřská 
škola Dolní Kralovice, okres 
Benešov  

1.5.13. Mateřská škola a Základní 
škola Dobrnice okres 
Havlíčkův Brod 
IČO: 70990026 

2017 a dále - Prostory knihovny 
k dispozici na různé programy 
(podpora čtenářské gramotnosti 
žáků) 

Počet sdílených 
prostor: 1 knihovna 
(sdílená) 

KyTICe – Kulturní zařízení 
Světlá nad Sázavou, Městská 
knihovna 



Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000287 

 

 

o Aktivity spolupráce 

Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Očekávané 
náklady v Kč 

1.6.1. Základní škola Ledeč nad 
Sázavou, okres Havlíčkův 
Brod 
IČO: 71008951 

2018 Celková oprava kuchyně a jídelny, nové 
rozvody a stavební úpravy 

Počet 
rekonstruovaných 
prostor: 2 

4 000 000,- 

1.6.2. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017130 

2017 – 2024 Rekonstrukce školní jídelny a 
kuchyně, vzduchotechnika, rozvody vody, 
elektřiny, vydávací systém, výdejní pult, 
konvektomaty, atd. – vypracovaný projekt 

Počet 
rekonstruovaných 
prostor: 2 

3 000 000,- 

1.6.3. Mateřská škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 698, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017211 

Červenec – srpen 2017 Obnova kuchyňky a 
umýváren – v přípravě, finance získány, akce 
proběhne o hlavních prázdninách  

Počet 
rekonstruovaných 
prostor: 2 

1 200 000,- 

1.6.4. Mateřská škola Malčín, 68 
IČO: 71232737 

2018 Přístavba výdejny a oprava kuchyně, 
příprava projektové dokumentace, ve 
spolupráci se zřizovatelem 

Počet nově 
vzniklých prostor: 1 
Počet 
rekonstruovaných 
prostor: 1 

250 000,- 
 

Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Partnerská škola či zařízení 

1.6.5. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 a dále - Využívání školní 
jídelny ZŠ Lánecká studenty ZŠ 
Komenského 

Počet sdílených 
prostor: 1 prostor 
(jídelny) 

Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 

1.6.6. Mateřská škola Malčín, 68 
IČO: 71232737 

2017 a dále - Výroba a dovoz 
obědů pro MŠ 

Počet měsíců (dnů 
v roce), kdy funguje 
výroba a dovoz 
obědů: 10 měsíců 

Mateřská škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 698, 
příspěvková organizace – 
školní jídelna 
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Indikátor cíle č. 1 Počet projektů zaměřených na rekonstrukce a budování zázemí pro 

vzdělávání. 

43 

 

 

Cíl 2. Zajištění dostatečného technického a materiálního vybavení 

Vzdělávání, které je dostatečně zajištěno z pohledu přijatelné kapacity modernizovaných prostor vzdělávacích zařízení (budovy, 

místnosti, prostory v dostatečném množství a vyhovujícím stavu). 

Priorita: Podpora kvalitního a vybaveného zázemí pro vzdělávání 

 

o Opatření 2.1. Herní prvky, vybavení tělocvičen, hřišť, pomůcky na pohybové aktivity 

 Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území 

 Popis cíle opatření – Vzdělávání zajištěné dostatečným vybavením pro sportovní účely a pohybové aktivity, které 

je funkční, drží krok s trendy a je vhodné pro danou věkovou skupinu. Materiální vybavení přístupné v dostatečném 

množství pro každého žáka. 

 Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle 

o Aktivity jednotlivých škol 
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Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Očekávané 
náklady v Kč 

2.1.1. Mateřská škola a Základní 
škola Dobrnice okres 
Havlíčkův Brod 
IČO: 70990026 

2018 Vybavení upravené zahrady MŠ herními 
prvky 

Počet vybavených 
zahrad: 1 zahrada 

Celkové náklady 
Viz.1.3.1. z toho na 
vybavení 200 000,- 

2.1.2. Mateřská škola a Základní 
škola Dobrnice okres 
Havlíčkův Brod 
IČO: 70990026 

2018 Vytvoření školního hřiště ZŠ - vybavení Počet vybavených 
prostor: 1 vybavené 
hřiště 

Celkové náklady 
Viz.1.3.2. z toho na 
vybavení 150 000,- 

2.1.3. Základní škola a mateřská 
škola Sázavka 
IČO: 71003398 

2018- 2020 Výstavba nové tělocvičny - 
vybavení, vypracovaná projektová 
dokumentace 

Počet nově 
vybudovaných 
objektů: 1 tělocvična 

Celkové náklady 
Viz.1.4.1. z toho na 
vybavení 800 000,- 

2.1.4. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 – 2020 Vznik a vybavení malého 
sportovního sálu 

Počet vybavených 
prostor: 1 sál 
Počet nově 
vybudovaných 
objektů: 1 sál 
(budova) 

Celkové náklady 
Viz. 1.1.1. z toho na 
vybavení 500 000,- 

2.1.5. Základní škola a mateřská 
škola Dolní Město 
IČO: 75017067 

2017 Vybavení dětského hřiště Počet vybavených 
prostor: 1 hřiště 

Viz. 1.3.3. 

2.1.6. Základní škola a mateřská 
škola Hněvkovice, 
příspěvková organizace 
IČO: 70988846 

2017 Vybudování doskočiště na hřišti Počet vybavených 
prostor: 1 hřiště 

100 000,- 

2.1.7. Základní škola a mateřská 
škola Hněvkovice, 
příspěvková organizace 
IČO: 70988846 

2017 Herní prvky na zahradě MŠ Počet vybavených 
prostor: 1 vybavená 
zahrada 

Viz. 1.3.5. 

2.1.8. Základní škola a mateřská 
škola Kožlí 
IČO: 70993017 

2017 – 2018 Vybavení nové tělocvičny Počet vybavených 
prostor: 1 vybavená 
tělocvična 

Celkové náklady 
Viz. 1.1.11. projekt v 
přípravě 
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o Opatření 2.2. Kuchyně, jídelny, výdejny jídla 

 Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území 

 Popis cíle opatření – Vzdělávání zajištěné také dostatečným vybavením v oblasti stravování a výživy, prostor 

kuchyní, jídelen, aj…., které je funkční, drží krok s trendy a je vhodné pro danou věkovou skupinu. Materiální 

vybavení přístupné v dostatečném množství pro každého žáka. 

2.1.9. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017130 

2018 Sportovní hala, vypracovaná projektová 
dokumentace 

Počet vybavených 
prostor: 1 vybavená 
hala 

Viz. 1.4.2. 

2.1.10. Soukromá mateřská škola 
Bambino, o.p.s., Světlá nad 
Sázavou, Haškova 129 
IČO: 25265695 

2017 – 2020 Sportoviště s měkčeným 
povrchem na zahradě 

Počet vybavených 
prostor: 1 
sportoviště 

Viz. 1.3.7. 

2.1.11. Mateřská škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 698, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017211 

Červenec – srpen 2017 Vybavení malé učebny 
místo jídelny na tělocvičnu (vytvoření nového 
prostoru jídelny a ve stávajících prostorách 
jídelny vytvoření tělocvičny) 

Počet vybavených 
prostor: 1 učebna 

50 000,- 

2.1.12. Mateřská škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 698, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017211 

2017 - 2021 Vybavení zahrady: zahrada se 
průběžně dovybavuje podle aktuálních 
finančních možností; plánované akce jsou: 
mlhoviště, herní prvky, (Na Sídlišti) průběžně 
dovybavují 

Počet vybavených 
prostor: 1 vybavená 
zahrada 

1 000 000,- 
 

2.1.13. Mateřská škola Malčín, 68 
IČO: 71232737 

2018 Oprava a vybavení venkovní zahrádky, 
klidové zóny, v plánu se zřizovatelem 

Počet vybavených 
prostor: 1 vybavená 
zahrada 

100 000,- 

2.1.14. Mateřská škola Malčín, 68 
IČO: 71232737 

2017 - 2020 Vybavení školní zahrady herními 
prvky 

Počet vybavených 
prostor: 1 vybavená 
zahrada 

250 000,- 
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 Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle 

o Aktivity jednotlivých škol 

 

Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Očekávané 
náklady v Kč 

2.2.1. Mateřská škola a Základní 
škola Dobrnice okres 
Havlíčkův Brod 
IČO: 70990026 

2017 - 2020 Obnova vybavení školní jídelny a 
kuchyně (elektrické a plynové přístroje, 
konvektomat) 

Počet vybavených 
prostor: 2 prostory 

80 000,- 

2.2.2. Základní škola Ledeč nad 
Sázavou, okres Havlíčkův 
Brod 
IČO: 71008951 

2018 Celková rekonstrukce kuchyně a jídelny 
– vybavení prostor (stavební práce a vybavení) 

Počet vybavených 
prostor: 2 
rekonstruované 
prostory 

Viz. 1.6.1. 

2.2.3. Základní škola a mateřská 
škola Hněvkovice, 
příspěvková organizace 
IČO: 70988846 

2017 Rekonstrukce výdejny jídla a 
modernizace kuchyně 

Počet vybavených 
prostor: 2 
rekonstruované 
prostory 

300 000,- 

2.2.4. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017130 

2017 – 2024 Zařízení stravování - 
vzduchotechnika, rozvody vody, elektřiny, 
vydávací systém, výdejní pult, konvektomaty 
atd. – vypracovaný projekt 

Počet vybavených 
prostor: 1 zařízení 
stravování 

Viz. 1.6.2. 

2.2.5. Mateřská škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 698, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017211 

2017 Obnova kuchyně a umývárny (hygienické 
zázemí pro děti) 

Počet vybavených 
prostor: 2 obnovené 
prostory 

Viz. 1.6.3. 

2.2.6. Mateřská škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 698, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017211 

2017 – 2018 Pořízení myček do kuchyně Počet vybavených 
prostor: 1 myčka 

50 000,- 

2.2.7. Mateřská škola Malčín, 68 
IČO: 71232737 

2018 Zařízení kuchyňského koutku do 
přístavby jídelny (výdejní pult, myčka…) 

Počet vybavených 
prostor: 1 

150 000,- 
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o Opatření 2.3. Třídy, speciální učebny, dílny, studia, laboratoře, pomůcky na polytechnické vzdělávání, pořízení hudebních nástrojů 

 Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území 

 Popis cíle opatření – Vzdělávání zajištěné dostatečným speciálním vybavením, které je funkční, drží krok s trendy 

a je vhodné pro danou věkovou skupinu. Materiální vybavení přístupné v dostatečném množství pro každého žáka. 

 Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle 

o Aktivity jednotlivých škol 
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Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Očekávané 
náklady v Kč 

2.3.1. Mateřská škola a Základní 
škola Dobrnice okres 
Havlíčkův Brod 
IČO: 70990026 

2017 - 2020 Čtenářské dílny – dovybavení 
(knihy, nábytek – regály) + učitel čtenářské 
dílny se zázemím (drobné odměny za vedené) 

Počet vybavených 
prostor: 1 dílna 

100 000,- 

2.3.2. Mateřská škola a Základní 
škola Dobrnice okres 
Havlíčkův Brod 
IČO: 70990026 

2018 - 2019 Dobudování klubovny (malé 
jazykové učebny) na zrekonstruované půdě ZŠ 
– střešní okna, příčky a zateplení 

Počet vybavených 
prostor: 1 klubovna 

400 000,- 

2.3.3. Základní škola a mateřská 
škola Sázavka 
IČO: 71003398 

2017 – 2020 Vybavení tříd - lavice, židle atd. Počet vybavených 
prostor: 2 vybavené 
třídy 

100 000,- 

2.3.4. Základní škola a mateřská 
škola Sázavka 
IČO: 71003398 

2018 Didaktický materiál – čtenářská a 
finanční gramotnost 

Počet didaktických 
materiálů: 1 

100 000,- 

2.3.5. Základní škola Ledeč nad 
Sázavou, okres Havlíčkův 
Brod 
IČO: 71008951 

2018 – 2019 Jazyková učebna – vybavení pro 
výuku cizích jazyků (multimediální vybavení) 

Počet vybavených 
prostor: 1 učebna 

300 000,- 

2.3.6. Základní škola Ledeč nad 
Sázavou, okres Havlíčkův 
Brod 
IČO: 71008951 

2017 – 2018 Přírodovědná laboratoř, realizace 
v plánu se zřizovatelem – kompletní zařízení 
(vybavení) laboratoře (výukové pomůcky) 

Počet vybavených 
prostor: 1 laboratoř 

400 000,- 

2.3.7. Základní škola Ledeč nad 
Sázavou, okres Havlíčkův 
Brod 
IČO: 71008951 

2018 – 2020 Školní dílny Počet vybavených 
prostor: 1 dílna 

500 000,- 

2.3.8. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 
RED IZO: 600086755 

2017 – 2020 Vybavení učebny na výtvarnou 
výchovu 

Počet vybavených 
učeben: 1 učebna 

Celkové náklady 
Viz. 1.1.1. z toho na 
vybavení 500 000,- 
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2.3.9. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 – 2020 Celková rekonstrukce učebny 
hudební výchovy – pro podporu hudební 
gramatiky a výuky (nazvučení hudebny, 
zařízení pro poslechy, dataprojektor + pc) 

Počet 
rekonstruovaných 
prostor: 1 učebna  

Celkové náklady 
Viz. 1.5.1. z toho na 
vybavení 550 000,- 

2.3.10. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 – 2020 Celková rekonstrukce dílen – 
stavební úpravy a vybavení pro polytechnickou 
výchovu 

Počet vybavených 
prostor: 1 vybavená 
dílna 

Celkové náklady 
Viz. 1.1.2. z toho na 
vybavení 1 200 
000,- 

2.3.11. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 – 2018 Rekonstrukce budovy odborných 
učeben – rekonstrukce budovy učeben fyziky, 
jazykové učebny + ICT učebny 

Počet vybavených 
prostor: 3 učebny 

Celkové náklady 
Viz. 1.1.3. z toho 
vybavení 1 200 
000,- 

2.3.12. Základní škola a Mateřská 
škola Nová Ves u Světlé, 
okres Havlíčkův Brod 
IČO: 75017296 

2018 – 2020  Vybavení plánované přístavby 
MŠ – pomůcky pro výuku, kompletní 
interiérové vybavení jedné učebny a sociálního 
zařízení 

Počet vybavených 
prostor: 1 interiér 
MŠ 

Celkové náklady  
viz. 1.1.19. z toho 
vybavení 1500000,- 

2.3.13. Základní škola a mateřská 
škola Kožlí 
IČO: 70993017 

2017 – 2018 Vybavení nové budovy školy Počet vybavených 
budov: 1 

Celkové náklady 
Viz. 1.1.11. projekt v 
přípravě 

2.3.14. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017130 

2018 -2019 Čtenářská a matematická učebna, 
jazyková, zeměpisná, fyzikální, biologická a 
vybavení – pomůcky pro výuku, včetně 
drobného vybavení (lavice, židle) 

Počet vybavených 
prostor: 6 

750 000,- 

2.3.15. Soukromá mateřská škola 
Bambino, o.p.s., Světlá nad 
Sázavou, Haškova 129 
IČO: 25265695 

2017 Stavební úprava půdy – kabinet, regály, 
stojany, stropy 

Počet vybavených 
prostor: 1 půda 
(podkrovní místnost) 

100 000,- 

2.3.16. Mateřská škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 698, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017211 

2017 – 2021 Vybavení na polytechnickou 
výchovu – pořízení vybavení pro učebnu 
polytechnické výchovy (prostory připraveny) 

Počet vybavených 
prostor: 1 učebna 
pro polytechnickou 
výchovu 

100 000,- 

2.3.17. Mateřská škola Malčín, 68 
IČO: 71232737 

2018 Vybavení vnitřních prostor školky – 
dovybavení interiéru - prostoru určeného pro 
děti + pomůcky pro výuku 

Počet vybavených 
prostor: 1 interiér 
MŠ 

120 000,- 
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2.3.18. Mateřská škola Malčín, 68 
IČO: 71232737 

2017 – 2020 Akumulační kamna Počet vybavení: 4 
kamna 

150 000,- 

2.3.19. STŘEDISKO VOLNÉHO 
ČASU Ledeč nad Sázavou, 
příspěvková organizace 
IČO: 72051540 

2018 Vybavení jazykové učebny – pomůcky 
pro výuku, učebnice, elektronické tužky, 
elektronické knížky, dataprojektor 

Počet vybavených 
prostor: 1 učebna 

350 000,- 

2.3.20. Základní umělecká škola 
Ledeč nad Sázavou, 
příspěvková organizace 
IČO: 72051566 

2017 – 2020 Vybavení nahrávacího studia Počet vybavených 
prostor: 1 studio 

Viz. 1.5.2. 

2.3.21. Základní umělecká škola 
Světlá nad Sázavou, Nádražní 
228, příspěvková organizace 
IČO: 71198920 

2018 Pořízení pianina, v plánu ve spolupráci 
s Krajem Vysočina 

Počet vybavení: 1 
pianino 

120 000,- 

2.3.22. Dům dětí a mládeže Světlá 
nad Sázavou, příspěvková 
organizace 
IČO: 75111021 

2017 – 2020 Vybavení učeben nábytkem, 
židle, stoly skříně 

Počet vybavených 
učeben: 1 učebna 

250 000,- 

2.3.23. Dům dětí a mládeže Světlá 
nad Sázavou, příspěvková 
organizace 
IČO: 75111021 

2017 Vybavení na taneční kroužky – tyče, 
zrcadla, ozvučení, atd. 

Počet vybavených 
prostor: 1 učebna 
(místnost) 

45 000,- 

2.3.24. Stanice Pavlov, o.p.s., č.p. 54, 
584 01 Pavlov 
IČO: 28771028 

2017 – 2020 Úprava zahrady nově vzniklého 
ekocentra na venkovní přírodní učebnu a místo 
relaxace; najmutí kvalifikované lektorky a 
zahradnice na provádění a na realizaci 
výukových programů pro žáky, návštěvníky a 
veřejnost a na stálou údržbu budované 
zahrady; dotvoření zahrady – těžké zahradní a 
terénní práce 

Počet vybavených 
učeben: 1 zahrada 

Celkové náklady viz. 
1.3.9 
z toho vybavení 
300 000,- 

2.3.25. Stanice Pavlov, o.p.s., č.p. 54, 
584 01 Pavlov 
IČO: 28771028 

2017 – 2022 Postupná rekonstrukce 
návštěvnické expozice volně žijících živočichů 
při záchranné stanici, navrhovaní voliér, tvorba 
plánu rekonstrukce 

Počet vybavených 
prostor: 1 

Celkové náklady 
viz.1.3.10 
z toho vybavení 
750 000,- 
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o Aktivity spolupráce 

Velké množství školských zařízení se zapojilo do velmi žádané „Výzvy na šablony pro mateřské a základní školky“, která je zaměřena na 

podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Výhodou šablon, se kterými již mají školy bohaté zkušenosti z minulého 

2.3.26. Stanice Pavlov, o.p.s., č.p. 54, 
584 01 Pavlov 
IČO: 28771028 

2018 – 2020 Odkoupení pozorovatelny od 
státu do vlastnictví obecně prospěšné 
společnosti a její následná rekonstrukce na 
podvodní svět, se zaměřením na řeku Sázavu 
a život kolem ní 

Počet vybavených 
prostor: 1 

Celkové náklady 
viz.1.3.11 
z toho vybavení 
300 000,- 

2.3.27. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2018 – zakoupení 5 ks stavebnicí Merkur - 
soutěž pro žáky základních škol z dílů 
stavebnice Merkur 

Počet vybavení: 5 
ks  

50 000,- 

Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Partnerská škola či zařízení 

2.3.28. Základní škola Ledeč nad 
Sázavou, okres Havlíčkův 
Brod 
IČO: 71008951 

2017 a dále - Školní dílny - využití 
žáky ZŠ prostor dílen - 3 hodiny 
týdně pro žáky 6. a 7. tříd 

Počet sdílených 
prostor: 1 učebna 
(dílny) 
Počet subjektů 
využívajících sdílené 
prostory: 2 subjekty 
(spolupracující) 

Gymnázium, Střední Odborná 
Škola a Vyšší Odborná Škola 
Ledeč Nad Sázavou 

2.3.29. Dům dětí a mládeže Světlá 
nad Sázavou, příspěvková 
organizace 
IČO: 75111021 

2017 a dále - ZŠ Lánecká 
poskytuje DDM zdarma své 
vybavené prostory, zázemí pro 
aktivity DDM – PC místnost, 
keramická dílna, malá a velká 
tělocvična, kuchyňka, kancelář 

Počet sdílených 
prostor: 3 místnosti 
(učebny) 
Počet subjektů 
využívajících sdílené 
prostory: 2 subjekty 
(spolupracující) 

Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 

2.3.30. Mateřská škola Malčín, 68 
IČO: 71232737 

2017 a dále - Průběžné vybavování 
MŠ pomůckami a hračkami pro děti  

Počet pořízených 
pomůcek: 20 
pomůcek 

Rodiče žáků MŠ 
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programového období, je především jejich jednoduchost, malá administrativní náročnost a také možnost dobře reflektovat potřeby školy. Školy 

si mohou vybírat ze šablon zaměřených na personální podporu (školní asistenti, psychologové, speciální i sociální pedagogové, chůvy pro 

mateřské školy), další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z 

mateřské na základní školy, spolupráci s rodiči dětí a žáků nebo na extrakurikulární rozvojové aktivity pro základní školy. Mezi tyto aktivity patří 

např. čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti nebo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci této výzvy spolupracuje s Národním institutem pro další vzdělávání a Místními akčními 
skupinami, které mohou vedle MŠMT samotného školám poskytnout pomoc formou bezplatných konzultací. 

Bohužel některé menší (vesnické) školky se potýkají s problémem plně využít těchto šablon a to hlavně z důvodů personálních kapacit malých 

škol. Z obav nesplnění všech podmínek výzvy se rozhodnou si raději nezažádat, i přesto že by např. 70% aktivit plně využily a potřebovaly. 

Níže uvedené školy budou realizovat šablony v letech 2017 – 20191: 

- Základní škola Světlá nad Sázavou, Komenského 234, příspěvková organizace: 

o Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – Čtenářská gramotnost, 

Matematická gramotnost, Cizí jazyky 

o Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 

o Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

o Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

o Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

o Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ 

- Základní škola a mateřská škola Kožlí 

o Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – Matematická pregramotnost, 

Čtenářská pregramotnost 

o Chůva – personální podpora MŠ 

o Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin 

                                                
1 Projekty jednotlivých škol (šablony), jsou uvedeny v akčním plánu (níže).  
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o Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 

o Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 

o Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ 

o Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

o Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

o Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ) 

o Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

o Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

o Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

o Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

- Základní škola a mateřská škola Dolní Město 

o Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

o Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin – Čtenářská gramotnost, 

Matematická gramotnost, Cizí jazyky 

o Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

o Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – Matematická pregramotnost, 

Čtenářská pregramotnost, Inkluze 

o Školní asistent – personální podpora MŠ 

o Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin 

o Individualizace vzdělávání v MŠ 

o Školní asistent – personální podpora ZŠ 

- Mateřská škola Světlá nad Sázavou, Lánecká 698, příspěvková organizace 

o Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin 
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o Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – Inkluze, Čtenářská 

pregramotnost, Matematická pregramotnost 

o Chůva – personální podpora MŠ 

o Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 

o Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

- Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod 

o Školní asistent – personální podpora MŠ 

o Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – Čtenářská gramotnost, Cizí 

jazyky 

o Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

o Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – Čtenářská pregramotnost 

o Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 

o Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

o Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

- Základní škola a mateřská škola Hněvkovice, příspěvková organizace 

o Školní asistent – personální podpora MŠ 

o Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 

o Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 

o Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

o Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin – Cizí jazyky 

o Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – Čtenářská gramotnost, 

Matematická gramotnost, Inkluze 

o Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ) 

o Tandemová výuka na ZŠ 



Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000287 

 

 

o Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

o Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

o Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

o Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

- Základní škola Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace 

o Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin – Cizí jazyky 

o Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – Matematická gramotnost, 

Čtenářská gramotnost 

o Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

o Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ 

o Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 32 hodin 

o Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 

o Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

o Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – Čtenářská gramotnost 

o Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

 

o Opatření 2.4. ICT technika, interaktivní tabule, tablety, bezpečnostní a elektronické vybavení 

 Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území 

 Popis cíle opatření – Vzdělávání zajištěné dostatečným speciálním elektrotechnickým vybavením, informačními a 

komunikačními technologiemi, které jsou funkční, drží krok s trendy a je vhodné pro danou věkovou skupinu. 

Materiální vybavení přístupné v dostatečném množství pro každého žáka. 

 Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle 

o Aktivity jednotlivých škol 
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Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Očekávané 
náklady v Kč 

2.4.1. Mateřská škola a Základní 
škola Dobrnice okres 
Havlíčkův Brod 
IČO: 70990026 

2017 Rozvoj digitálních kompetencí: ICT 
technika a interaktivní vybavení /tablety ZŠ – 
10 ks 

Počet vybavených 
prostor: 1 učebna 

200 000,- 

2.4.2. Mateřská škola a Základní 
škola Dobrnice okres 
Havlíčkův Brod 
IČO: 70990026 

2017 – 2018 Rozvoj digitálních kompetencí: 
ICT technika a interaktivní vybavení MŠ 

Počet vybavených 
prostor: 1 soubor 
interaktivního 
vybavení 

100 000,- 

2.4.3. Základní škola a mateřská 
škola Sázavka 
IČO: 71003398 

2017 – 2020 Rozvoj digitálních kompetencí: 
Interaktivní tabule, tablety 

Počet vybavených 
prostor: 1 soubor 
interaktivního 
vybavení 

500 000,- 

2.4.4. Základní škola a mateřská 
škola Sázavka 
IČO: 71003398 

2017 – 2020 Rozvoj digitálních kompetencí: 
Počítačové vybavení ZŠ i MŠ 

Počet vybavených 
prostor: 2 učebny 

200 000,- 

2.4.5. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 – 2020 Vybavení pro 1. stupeň -  3 
interaktivní tabule 

Počet vybavení: 3 
tabule 

195 000,- 

2.4.6. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 – 2020 Vybavení pro 1. stupeň - tablety 
do škol (40 ks) 

Počet vybavení: 1 
soubor vybavení 

480 000,- 

2.4.7. Základní škola a mateřská 
škola Kožlí 
IČO: 70993017 

2017 – 2020 Interaktivní tabule pro MŠ Počet vybavení: 1 
tabule 

400 000,- 

2.4.8. Základní škola a mateřská 
škola Kožlí 
IČO: 70993017 

2017 – 2020 Rozvoj digitálních kompetencí 
žáků: Vybavení ICT a jazyků 

Počet vybavených 
prostor: 2 učebny 

350 000,- 
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o Opatření 2.5. Vybavení sociálních zařízení 

 Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území 

2.4.9. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017130 

2017 – 2020 Výměna IT zařízení Počet vybavení: 1 900 000,- 

2.4.10. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017130 

2017 – 2018 Bezdrátové (wifi) pokrytí školy, 
zabezpečení datové sítě 

Počet vybavení: 1 
datová síť 

1 000 000,- 

2.4.11. Mateřská škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 698, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017211 

2017 - 2021 Vybavení MŠ: interaktivní tabule, 
stojan, programy, regály, muzikoterapie – 
průběžně dovybavují 

Počet vybavených 
prostor: 2 učebny 

200 000,- 

2.4.12. Mateřská škola Ledeč nad 
Sázavou 
IČO: 71004084 

2017 – 2018 Interaktivní tabule Počet vybavení: 1 
tabule 

50 000,- 

2.4.13. Mateřská škola Ledeč nad 
Sázavou 
IČO: 71004084 

2017 – 2018 Bezpečnostní vybavení – 
kamerový systém 

Počet vybavení: 1 
kamerový systém 

80 000,- 

2.4.14. STŘEDISKO VOLNÉHO 
ČASU Ledeč nad Sázavou, 
příspěvková organizace 
IČO: 72051540 

2017 – 2020 Učebna a vybavení na 
multimediální výchovu -  prvotní vybavení 
učebny 

Počet vybavených 
prostor: 1 učebna 

Celkové náklady 
viz. 1.5.3. z toho 
500 000,- vybavení 

2.4.15. Základní umělecká škola 
Světlá nad Sázavou, Nádražní 
228, příspěvková organizace 
IČO: 71198920 

2018 Dovybavení ZUŠ - 2ks PC Počet vybavení: 2 
ks PC 

30 000,- 
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 Popis cíle opatření – Vzdělávání zajištěné také dostatečným vybavením v oblasti hygieny, prostor sociálních 

zařízení, sprch, aj…., které je funkční, drží krok s trendy a je vhodné pro danou věkovou skupinu. Materiální 

vybavení přístupné v dostatečném množství pro každého žáka. 

 Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle 

o Aktivity jednotlivých škol 

 

o Opatření 2.6. Vybavení - výtahy, plošiny, aj… pro bezbariérovost 

 Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území 

 Popis cíle opatření – Dostupnost vzdělávání pro handicapované žáky, která je zajištěna dostatečným speciálním  

vybavením pro bezbariérovost, které je funkční, drží krok s trendy a je vhodné pro danou věkovou skupinu. 

 Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle 

o Aktivity jednotlivých škol 

Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Očekávané 
náklady v Kč 

2.5.1. Základní škola a mateřská 
škola Sázavka 
IČO: 71003398 

2018 Úprava sociálních zařízení v přízemí a 
prvním patře budovy - vybavení 

Počet vybavených 
prostor: 2 prostory 
sociálního vybavení 

Viz. 1.2.2. 

2.5.2. Mateřská škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 698, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017211 

2017 - 2021 Sociální zařízení ve školní jídelně Počet vybavených 
prostor: 1 vybavené 
sociální zařízení 

Celkové náklady 
viz.1.2.3 
z toho vybavení 
100 000,- 
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Indikátor cíle č. 2 Počet projektů zaměřených na vybavenost vzdělávacích zařízení. 71 

 

Cíl 3. Zajištění bezpečného prostředí 

Vzdělávání, které je dostatečně zajištěno z pohledu přijatelné kapacity modernizovaných prostor vzdělávacích zařízení (budovy, 

místnosti, prostory v dostatečném množství a vyhovujícím stavu). 

Priorita: Podpora kvalitního a vybaveného zázemí pro vzdělávání 

 

 

o Opatření 3.1. Bezbariérovost 

 Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území 

Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Očekávané 
náklady v Kč 

2.6.1. Základní škola a mateřská 
škola Sázavka 
IČO: 71003398 

2017 – 2020 Bezbariérovost celé budovy Bezbariérovost: 1 Viz. 3.1.1. 

2.6.2. Základní škola a mateřská 
škola Hněvkovice, 
příspěvková organizace 
IČO: 70988846 

2018 Bezbariérovost celé budovy Bezbariérovost: 1 100 000,- 

2.6.3. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017130 

2017 Bezbariérový přístup do školy a WC, 
provedené studie, stavební připravenost pro 
výtah 

Bezbariérovost: 1 Viz. 1.1.14. 

2.6.4. Mateřská škola Malčín, 68 
IČO: 71232737 

2017 – 2020 Bezbariérový přístup Bezbariérovost: 1 140 000,- 
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1. Popis cíle opatření – Cíl podporuje zajištění bezpečí a zdraví všech zúčastněných ve vzdělávacím procesu pomocí 

preventivních investičních opatření i opatření v rámci komunikace a spolupráce s dětmi a žáky. 

 Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle 

o Aktivity jednotlivých škol 
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Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Očekávané 
náklady v Kč 

3.1.1. Základní škola a mateřská 
škola Sázavka 
IČO: 71003398 

2017 – 2020 Bezbariérovost komplexní pro 
děti a žáky 

Komplex 
preventivních 
opatření: 1 

200 000,- 

3.1.2. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 – 2018 Rekonstrukce odborných učeben 
a bezbariérová opatření 

Komplex 
preventivních 
opatření: 1 

Celkové náklady 
Viz. 1.1.3. z toho 
bezbariérovost 500 
000,- 

3.1.3. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 – 2020 Bezbariérovost budovy 
Komenského (vč. toalet) 

Komplex 
preventivních 
opatření: 1 

Viz. 1.1.4. 3 000 
000,- 

3.1.4. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 – 2020 Bezbariérovost budovy Jelenova 
(vč. toalet) 

Komplex 
preventivních 
opatření: 1 

Viz. 1.1.5. 3 000 
000,- 

3.1.5. Základní škola a mateřská 
škola Hněvkovice, 
příspěvková organizace 
IČO: 70988846 

2018 Bezbariérovost Komplex 
preventivních 
opatření: 1 

Viz. 2.6.2. 

3.1.6. Základní škola a mateřská 
škola Kožlí 
IČO: 70993017 

2017 – 2018 Bezbariérovost nové budovy 
školy – projektová dokumentace, stavební 
připravenost 

Komplex 
preventivních 
opatření: 1 

Celkové náklady 
Viz. 1.1.11. projekt v 
přípravě 

3.1.7. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017130 

2017 Bezbariérový přístup do školy a WC, 
provedené studie, stavební připravenost pro 
výtah 

Komplex 
preventivních 
opatření: 1 

Viz. 1.1.14. 

3.1.8. Mateřská škola Malčín, 68 
IČO: 71232737 

2017 – 2020 Bezbariérový přístup do mateřské 
školy, včetně vnitřních prostor 

Komplex 
preventivních 
opatření: 1 

Viz. 2.6.4. 
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o Opatření 3.2. Hygienické podmínky - Sociální zařízení, jídelny a kuchyně, výdejny 

 Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území 

 Popis cíle opatření – Cíl podporuje zajištění bezpečí a zdraví všech zúčastněných ve vzdělávacím procesu pomocí 

preventivních investičních opatření i opatření v rámci komunikace a spolupráce s dětmi a žáky. 

 Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle 

o Aktivity jednotlivých škol 

 

o Opatření 3.3. Zajištění budov, oplocení, chodníky 

 Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území 

 Popis cíle opatření – Cíl podporuje zajištění bezpečí a zdraví všech zúčastněných ve vzdělávacím procesu pomocí 

preventivních investičních opatření i opatření v rámci komunikace a spolupráce s dětmi a žáky. 

 Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle 

o Aktivity jednotlivých škol 

Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Očekávané 
náklady v Kč 

3.2.1. Mateřská škola a Základní 
škola Dobrnice okres 
Havlíčkův Brod 
IČO: 70990026 

2017 Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ, 
vytvořena projektová dokumentace 

Komplex 
preventivních 
opatření: 1 

Viz. 1.2.1. 
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o Opatření 3.4. Školení pedagogů 

 Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území 

 Popis cíle opatření – Cíl podporuje zajištění bezpečí a zdraví všech zúčastněných ve vzdělávacím procesu pomocí 

preventivních investičních opatření i opatření v rámci komunikace a spolupráce s dětmi a žáky. 

 Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle 

o Aktivity jednotlivých škol 

 

Indikátor cíle č. 3 Počet konaných preventivních akcí/opatření 12 

Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Očekávané 
náklady v Kč 

3.3.2. Základní škola a mateřská 
škola Hněvkovice, 
příspěvková organizace 
IČO: 70988846 

2017 Vybudování zahrady pro MŠ zajistí 
bezpečnost hrajících si dětí mimo budovu ve 
vlastní zahradě 

Komplex 
preventivních 
opatření: 1 

Viz. 1.3.5. 

3.3.3. Mateřská škola Ledeč nad 
Sázavou 
IČO: 71004084 

2017 – 2018 Bezpečnostní vybavení – 
kamerový systém 

Komplex 
preventivních 
opatření: 1  

Viz. 2.4.14 

Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Očekávané 
náklady v Kč 

3.4.1. Základní škola a mateřská 
škola Sázavka 
IČO: 71003398 

2017 – 2020 Kurzy pro pedagogy na ADHD, 
AD, poruchy učení, metodiky, agresivní 
chování ve škole atd. 

Komplex 
preventivních 
opatření: 1 komplex 
seminářů a kurzů 

100 000,- 
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Cíl 4. Podpora osobního přístupu k žákům 

Umožnit každému dítěti či žákovi individuální osobnostní přístup, který bude rozvíjet jeho klíčové dovednosti, a tím bude 

podpořena jeho úspěšnost ve vzdělávání. 

Priorita: Zvyšování dosažitelnosti a efektivity ve vzdělávání 

 

o Opatření 4.1. Podpora osobního přístupu k žákům 

 Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území 

 Popis cíle opatření – Umožnit každému dítěti či žákovi individuální osobnostní přístup, který bude rozvíjet jeho 

klíčové dovednosti, a tím bude podpořena jeho úspěšnost ve vzdělávání. 

 Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle 

o Aktivity jednotlivých škol 
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Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Očekávané 
náklady v Kč 

4.1.1. Mateřská škola a Základní 
škola Dobrnice okres 
Havlíčkův Brod 
IČO: 70990026 

2017 - 2020 Logoped (1/4 úvazku) Počet osob: 1 
logoped 

360 000,- 

4.1.2. Mateřská škola a Základní 
škola Dobrnice okres 
Havlíčkův Brod 
IČO: 70990026 

2017 – 2020 Školní asistent (pomoc s agendou 
½ úvazku) 

Počet osob: 1 
asistent 

480 000,- 

4.1.3. Mateřská škola a Základní 
škola Dobrnice okres 
Havlíčkův Brod 
IČO: 70990026 

2017 – 2020 Psycholog (sociální pedagog) – 
zaměření na posílení kladných vztahů v malé 
skupině 

Počet osob: 1 osoba 300 000,- 

4.1.4. Základní škola Ledeč nad 
Sázavou, okres Havlíčkův 
Brod 
IČO: 71008951 

2017 - 2020 Etoped, speciální pedagog, 
psycholog 

Počet osob: 3 osoby 1 500 000,- 

4.1.5. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 – 2019 Doučování žáků ZŠ ohrožených 
školním neúspěchem 

Počet podporujících 
aktivit: 1 šablona 

26 000,- 

4.1.6. Základní škola a mateřská 
škola Kožlí 
IČO: 70993017 

2017 – 2019 Prevence logopedických vad a 
problémů komunikačních schopností u dětí v 
MŠ 

Počet podporujících 
aktivit: 2 

51 000,- 

4.1.7. Základní škola a mateřská 
škola Kožlí 
IČO: 70993017 

2017 – 2019 Doučování žáků ZŠ ohrožených 
školním neúspěchem 

Počet podporujících 
aktivit: 1 šablona 

35 000,- 

4.1.8. Základní škola a mateřská 
škola Kožlí 
IČO: 70993017 

2017 – 2019 Příprava na vyučování žáků ZŠ 
ohrožených školním neúspěchem 

Počet podporujících 
aktivit: 1 šablona 

103 000,- 

4.1.9. Základní škola a mateřská 
škola Dolní Město 

2017 – 2019 Individualizace vzdělávání v MŠ Počet podporujících 
aktivit: 1 šablona 

17 000,- 
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o Aktivity spolupráce 

IČO: 75017067 

4.1.10. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017130 

2017 – 2019 Doučování žáků ZŠ ohrožených 
školním neúspěchem 

Počet podporujících 
aktivit: 1 šablona 

180 000,- 

4.1.11. Základní škola a Mateřská 
škola Nová Ves u Světlé, 
okres Havlíčkův Brod 
IČO: 75017296 

2017 – 2019 Doučování žáků ZŠ ohrožených 
školním neúspěchem 

Počet podporujících 
aktivit: 1 šablona 

70 000,- 
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Indikátor cíle č. 4 Počet podpořených osob 114 

 

Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Partnerská škola či zařízení 

4.1.12. Základní umělecká škola 
Světlá nad Sázavou, 
Nádražní 228, příspěvková 
organizace 
IČO: 71198920 

2017 a dále - Spolupráce se základními a 
mateřskými školami při hledání nových 
talentů. Studenti mají možnost si 
vyzkoušet různé hudební nástroje, zahrát 
si na ně. ZUŠ předvádí ukázky hudební, 
dramatické, výtvarné, minikoncerty 

Počet zavedených 
spoluprací: 2 
spolupráce 

Základní škola a Mateřská 
škola Golčův Jeníkov, 
příspěvková organizace  

4.1.13. Mateřská škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 698, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017211 

2017 a dále - Žáci MŠ se chodí dívat do 
prvních tříd, příprava dětí k zápisu 

Počet přípravných 
opatření pro 
předškoláky: 1 
opatření (aktivita) 

ZŠ Lánecká Světlá nad 
Sázavou 

4.1.14. Soukromá mateřská škola 
Bambino, o.p.s., Světlá nad 
Sázavou, Haškova 129 
IČO: 25265695 

2017 a dále - Žáci MŠ se chodí dívat do 
prvních tříd, příprava dětí k zápisu 

Počet přípravných 
opatření pro 
předškoláky: 2 
opatření 

Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace, ,  
Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 

4.1.15. Fotbalový klub Bohemia 
Světlá nad Sázavou, z.s. 
Nádražní 1150, 
582 91 Světlá nad Sázavou 
IČO: 60128526 

2017 a dále - Fotbalový klub pořádá pro 
děti soutěže, provádí nábor do 
fotbalového klubu 

Počet 
realizovaných 
aktivit ze strany 
fotbalového klubu: 
2 aktivity 

MŠ, ZŠ - ze Světlé nad 
Sázavou a okolí 

4.1.16. Mateřská škola Ledeč nad 
Sázavou 
IČO: 71004084 

2017 a dále - Žáci MŠ se chodí dívat do 
prvních tříd, příprava dětí k zápisu, 
vzájemné konzultace ohledně umístění 
dětí do tříd (rozdělení dětí do tříd, 
odklady atd.) 

Počet přípravných 
opatření pro 
předškoláky: 2 
opatření 

Základní škola Ledeč nad 
Sázavou, okres Havlíčkův 
Brod 
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Cíl 5. Využívání nových metod výuky a technologií 

Umožnit každému dítěti či žákovi individuální osobnostní přístup, který bude rozvíjet jeho klíčové dovednosti, a tím bude 

podpořena jeho úspěšnost ve vzdělávání. 

Priorita: Zvyšování dosažitelnosti a efektivity ve vzdělávání 

 

 

o Opatření 5.1. Využívání nových metod výuky a technologií 

 Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území 

 Popis cíle opatření – Zajištění výuky „zajímavější“ formou pomocí nových principů, které napomáhají učení a aktivně 

zapojují děti a žáky do vyučování pomocí interaktivních metod a technologií. 

 Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle 

o Aktivity jednotlivých škol 
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Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Očekávané 
náklady v Kč 

5.1.1. Mateřská škola a Základní 
škola Dobrnice okres 
Havlíčkův Brod 
IČO: 70990026 

2018 Dobudování klubovny (malé jazykové 
učebny) na zrekonstruované půdě ZŠ – střešní 
okna 

Počet zavedených 
metod: 1 

Viz. 2.3.2. 

5.1.2. Mateřská škola a Základní 
škola Dobrnice okres 
Havlíčkův Brod 
IČO: 70990026 

2017 Rozvoj digitálních kompetencí: ICT 
technika a interaktivní vybavení /tablety ZŠ 

Počet zavedených 
metod: 2 

Viz. 2.4.1. 

5.1.3. Mateřská škola a Základní 
škola Dobrnice okres 
Havlíčkův Brod 
IČO: 70990026 

2017 – 2018 Rozvoj digitálních kompetencí: 
ICT technika a interaktivní vybavení MŠ 

Počet zavedených 
metod: 2 

Viz. 2.4.2. 

5.1.4. Základní škola a mateřská 
škola Sázavka 
IČO: 71003398 

2017 – 2020 Rozvoj digitálních kompetencí: 
Interaktivní tabule, tablety 

Počet zavedených 
metod: 2 

Viz. 2.4.3. 

5.1.5. Základní škola a mateřská 
škola Sázavka 
IČO: 71003398 

2017 – 2020 Rozvoj digitálních kompetencí: 
Počítačové vybavení ZŠ i MŠ 

Počet zavedených 
metod: 1 

Viz. 2.4.4. 

5.1.6. Základní škola Ledeč nad 
Sázavou, okres Havlíčkův 
Brod 
IČO: 71008951 

2018 – 2019 Jazyková laboratoř – moderní 
výukové prostředí s přehlednou digitální 
knihovnou 

Počet zavedených 
metod: 1 

Viz. 2.3.5. 

5.1.7. Základní škola Ledeč nad 
Sázavou, okres Havlíčkův 
Brod 
IČO: 71008951 

2018 – 2020 Školní dílny – polytechnická 
výchova 

Počet zavedených 
metod: 1 

Viz. 2.3.7. 

5.1.8. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 – 2020 Vybavení pro 1. stupeň -  3 
interaktivní tabule 

Počet zavedených 
metod: 1 

Viz. 2.4.5. 
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5.1.9. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 – 2020 Vybavení pro 1. stupeň - tablety 
do škol (40 ks) 

Počet zavedených 
metod: 1 

Viz. 2.4.6. 

5.1.10. Základní škola a mateřská 
škola Kožlí 
IČO: 70993017 

2017 – 2020 Interaktivní tabule pro MŠ Počet nově 
zavedených 
metod:1 

Viz. 2.4.7. 

5.1.11. Základní škola a mateřská 
škola Kožlí 
IČO: 70993017 

2017 – 2020 Rozvoj digitálních kompetencí 
žáků: Vybavení ICT a jazyků 

Počet zavedených 
metod: 2 

Viz. 2.4.8. 

5.1.12. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017130 

2017 – 2020 Výměna IT zařízení – nové 
vybavení (počítače) 

Počet zavedených 
metod: 1 

Viz. 2.4.9. 

5.1.13. Mateřská škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 698, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017211 

2017 - 2021 Vybavení MŠ: interaktivní tabule, 
regály, muzikoterapie – průběžně dovybavují 

Počet zavedených 
metod: 2 

Viz. 2.4.11. 

5.1.14. Mateřská škola Ledeč nad 
Sázavou 
IČO: 71004084 

2017 – 2018 Interaktivní tabule Počet zavedených 
metod: 1 metoda  

Viz. 2.4.12 

5.1.15. Základní umělecká škola 
Světlá nad Sázavou, Nádražní 
228, příspěvková organizace 
IČO: 71198920 

2018 Dovybavení 2ks PC Počet zavedených 
metod: 1 

Viz. 2.4.16 

5.1.16. Základní umělecká škola 
Ledeč nad Sázavou, 
příspěvková organizace 
IČO: 72051566 

2017 – 2020 Vybudování nahrávacího studio 
v přízemí budovy a jeho vybavení 

Počet zavedených 
metod: 1 nahrávací 
studio 

Viz. 1.5.2. 

5.1.17. Královská stezka o.p.s. 
IČO: 27521702 

2017 – 2020 Zvyšování odborných dovedností 
za pomoci interaktivních nástrojů (plánování, 
organizování, kontrola) – pro přechod 
k efektivnějšímu vzdělávání (stop frontální 
výuce – „jedeme interaktivně“) 

Počet zavedených 
metod: 1 program 
pro zvyšování 
odborných 
dovedností (v rámci 
něj dílčí semináře) 

360 000,- 
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o Aktivity spolupráce 

 

Indikátor cíle č. 5 Počet škol pracujících interaktivními metodami a s interaktivními 

technologiemi 

11 

 

Cíl 6. Zpřístupnění vzdělávání všem skupinám 

Umožnit každému dítěti či žákovi individuální osobnostní přístup, který bude rozvíjet jeho klíčové dovednosti, a tím bude 

podpořena jeho úspěšnost ve vzdělávání. 

Priorita: Zvyšování dosažitelnosti a efektivity ve vzdělávání 

 

o Opatření 6.1. Zpřístupnění vzdělávání všem skupinám 

 Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území 

5.1.18. Muzeum Vysočiny Havlíčkův 
Brod, příspěvková organizace 
IČO: 00083607 

2018 – 2020 Edukační návštěvy za historií a 
regionální identitou do škol a míst (konkrétní 
ukázky ve školách i v terénu, budování 
regionální identity u dětí a žáků) – projekt 
dlouhodobějšího charakteru s možnou 
návazností na vydání „regionální“ brožury 
(historie, dějiny, pověsti) 

Počet realizovaných 
seminářů 
(vycházek): 12 
seminářů 

600 000 Kč 

Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Partnerská škola či zařízení 

5.1.19 Mateřská škola Ledeč nad 
Sázavou 
IČO: 71004084 

2017 – 2018 Pořízení interaktivní 
tabule - výuka Hejného metody – 
netradiční způsob výuky 
matematiky – do té doby nabídla 
ZŠ své prostory s interaktivní tabulí 

Počet pořízených 
tabulí: 1 interaktivní 
tabule 

Základní škola Ledeč nad 
Sázavou, okres Havlíčkův Brod 
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 Popis cíle opatření – Dostupnost vzdělávání z pohledu dopravních možností, finančních možností a kapacit. 

Vzdělávání, které je přístupné všem skupinám dětí a žáků, aby nebyli ovlivněni ani takovými faktory jako je pohlaví, 

socioekonomický status, region, národnost, původ apod., které jedinec nemůže ovlivnit.   

 Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle 

o Aktivity jednotlivých škol: Aktivity cíle číslo 6 – „Zpřístupnění vzdělávání všem skupinám“, které byly uvedeny 

ve strategickém rámci, byly již dokončeny nebo z různých důvodů neproběhly. Jednalo se například o 

volnočasový klub pod Střediskem Volného času v Ledči nad Sázavou - Otevřený klub Céčko, jak ho začali 

mladí návštěvníci nazývat. Tento klub je určen pro děti a mládež do 20 let. Je místem pro setkávání, zábavu, 

hry, poučení a odpočinek. Jsou zde k dispozici stolní fotbálek, šipky, deskové hry, DVD, PC, internet a mladí 

pedagogové, kteří poradí, popovídají si a pomohou zorganizovat turnaje. Není třeba platit vstupné ani se nijak 

zapisovat. Podmínkou vstupu je slušné a nekonfliktní chování. Smyslem otevřeného klubu Céčko je nedat 

šanci nudě a negativním vlivům okolí. Celá organizace se přesunula do jiných prostor na adresu Barborka 

790 v Ledči nad Sázavou a tím pádem plánované změny a rozpočet již nejsou aktuální a zároveň se tedy již 

se nezahrnují do současného akčního plánování. 

Indikátor cíle č. 6 Podíl počtu naplněných kapacit ku počtu celkových kapacit 0:0 

 

 

Cíl 7. Podpora rozvoje gramotností 

Umožnit každému dítěti či žákovi individuální osobnostní přístup, který bude rozvíjet jeho klíčové dovednosti, a tím bude 

podpořena jeho úspěšnost ve vzdělávání. 

Priorita: Zvyšování dosažitelnosti a efektivity ve vzdělávání 
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o Opatření 7.1. Podpora rozvoje gramotnosti 

 Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území 

 Popis cíle opatření – Zvýšení čtenářské a matematické gramotnosti žáků, které tvoří nezbytnou podmínku pro rozvoj 

klíčových kompetencí i pro dosažení dalších důležitých cílů vzdělávání a odborné přípravy.  Podpora práce škol, 

školských zařízení a knihoven jako center celoživotního učení, která poskytují nejen počáteční vzdělávání pro žáky 

a studenty, ale i širokou nabídku dalšího vzdělávání 

 Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle 

o Aktivity jednotlivých škol 
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Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Očekávané 
náklady v Kč 

7.1.1. Mateřská škola a Základní 
škola Dobrnice okres 
Havlíčkův Brod 
IČO: 70990026 

2017 - 2020 Čtenářské dílny – 2 souběžné po 
10 hodinách 

Počet podporujících 
aktivit: 1 

Viz. 2.3.1. 

7.1.2. Základní škola a mateřská 
škola Sázavka 
IČO: 71003398 

2018 Didaktický materiál – čtenářská a 
finanční gramotnost 

Počet podporujících 
aktivit: 2 zpracované 
materiály 

Viz. 2.3.4. 

7.1.3. Základní škola a mateřská 
škola Dolní Město 
IČO: 75017067 

2017 – 2020 Vzdělávání jazykové, čtenářské a 
matematické gramotnosti 

Počet podporujících 
aktivit: 3 
uskutečněné 
vzdělávání 

400 000,- 

7.1.4. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017130 

2018 -2019 Čtenářská a matematická učebna, 
jazyková, zeměpisná, fyzikální, biologická a 
vybavení 

Počet podporujících 
aktivit: 6 
vybavených učeben 

Viz. 2.3.15. 

7.1.5. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 – 2019 Čtenářský klub pro žáky ZŠ – 
pořízení knih a drobného vybavení do klubu 

Počet podporujících 
aktivit: 1 šablona 
(klub) 

104 000,- 

7.1.6. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 – 2019 Klub zábavné logiky a deskových 
her pro žáky ZŠ 

Počet podporujících 
aktivit: 1 šablona 
(klub) 

35 000,- 

7.1.7. Základní škola a mateřská 
škola Kožlí 
IČO: 70993017 

2017 – 2019 Klub zábavné logiky a deskových 
her pro žáky ZŠ 

Počet podporujících 
aktivit: 1 šablona 
(klub) 

35 000,- 

7.1.8. Základní škola a mateřská 
škola Kožlí 
IČO: 70993017 

2017 – 2019 Čtenářský klub pro žáky ZŠ Počet podporujících 
aktivit: 1 šablona 
(klub) 

35 000,- 
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Indikátor cíle č. 7 Počet obcí podporujících fungování knihoven a čtenářských aktivit 

Počet škol podporujících volnočasové aktivity pro rozvoj matematické 

gramotnosti 

5 

6 

 

Cíl 8. Podpora inkluzivního vzdělávání 

Umožnit každému dítěti či žákovi individuální osobnostní přístup, který bude rozvíjet jeho klíčové dovednosti, a tím bude 

podpořena jeho úspěšnost ve vzdělávání. 

Priorita: Zvyšování dosažitelnosti a efektivity ve vzdělávání 

 

o Opatření 8.1. Podpora inkluzivního vzdělávání 

 Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území 

7.1.9. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017130 

2017 – 2019 Čtenářský klub pro žáky ZŠ Počet podporujících 
aktivit: 1 šablona 
(klub) 

105 000,- 

7.1.10. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017130 

2017 – 2019 Klub zábavné logiky a deskových 
her pro žáky ZŠ 

Počet podporujících 
aktivit: 1 šablona 
(klub) 

35 000,- 

7.1.11. Základní škola a Mateřská 
škola Nová Ves u Světlé, 
okres Havlíčkův Brod 
IČO: 7501729 

2017 – 2019 Čtenářský klub pro žáky ZŠ Počet podporujících 
aktivit: 1 šablona 
(klub) 

70 000,- 

7.1.12. Základní škola a Mateřská 
škola Nová Ves u Světlé, 
okres Havlíčkův Brod 
IČO: 75017296 

2017 – 2019 Klub zábavné logiky a deskových 
her pro žáky ZŠ 

Počet podporujících 
aktivit: 1 šablona 
(klub) 

70 000,- 
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 Popis cíle opatření – Zařazování všech dětí a žáků do vzdělávacích zařízení, která jsou na to patřičně připravena 

(materiálně i personálně).  Vzdělávání by mělo být řešeno poskytováním kvalitní a cílené podpory, jakož i podporou 

vzdělávání přístupného všem. 

 Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle 

o Aktivity jednotlivých škol 
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Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Očekávané 
náklady v Kč 

8.1.1. Základní škola a mateřská 
škola Dolní Město 
IČO: 75017067 

2017 - 2020 Školní psycholog, speciální 
pedagog, osobnostní rozvoj pedagogů za 
pomoci využití šablon 

Počet realizovaných 
opatření v rámci 
inkluze: 3 

800 000,- 

8.1.2. Základní škola a mateřská 
škola Hněvkovice, 
příspěvková organizace 
IČO: 70988846 

2017 - 2018 Vzdělávání pracovníků - AJ, 
logopedie, výchovy, právní gramotnost, 
asistenti atd. 

Počet realizovaných 
opatření v rámci 
inkluze: 5 

20 000,- 

8.1.3. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017130 

2017 -2019 Školení: inkluze, integrované děti, 
instruktoři LVK, minimalizace šikany, práce 
s neukázněnými žáky a rodiči atd. 

Počet realizovaných 
opatření v rámci 
inkluze: 5 

200 000,- 

8.1.4. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 – 2019 Školní speciální pedagog - 
personální podpora ZŠ 

Počet osob: 1 
šablona 

337 000,- 

8.1.5. Základní škola a mateřská 
škola Kožlí 
IČO: 70993017 

2017 – 2019 Chůva - personální podpora MŠ Počet osob: 1 
šablona 

81 000,- 

8.1.6. Základní škola a mateřská 
škola Dolní Město 
IČO: 75017067 

2017 – 2019 Školní asistent - personální 
podpora MŠ 

Počet osob: 1 210 000,- 

8.1.7. Základní škola a mateřská 
škola Dolní Město 
IČO: 75017067 

2017 – 2019 Školní asistent - personální 
podpora ZŠ 

Počet osob: 1 210 000,- 

8.1.8. Mateřská škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 698, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017211 

2017 – 2019 Chůva - personální podpora MŠ Počet osob: 1 
šablona 

355 000,- 

8.1.9. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 

2017 – 2019 Školní speciální pedagog - 
personální podpora ZŠ 

Počet osob: 1 
šablona 

675 000,- 
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Indikátor cíle č. 8 Počet nově zapojených dětí v rámci inkluze 35 

 

Cíl 9. Fungující systém komunikace (škola x rodič x žák x veřejnost) 

Podpora komunikačních systémů mezi zákonnými zástupci, vzdělávacími subjekty, dětmi, žáky a společností v rámci 

vzdělávacího procesu. Vazby přispějí ke zvýšení informovanosti o dění ve škole a realizovaných aktivitách.  

Priorita: Rozvíjení spolupráce za účelem zvýšení přenosu informací a jejich využití 

 

o Opatření 9.1. Fungující systém komunikace (škola x rodič x žák x veřejnost) 

 Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území 

 Popis cíle opatření – Podpora komunikačních systémů mezi zákonnými zástupci, vzdělávacími subjekty, dětmi, 

žáky a společností v rámci vzdělávacího procesu.  Vazby přispějí ke zvýšení informovanosti o dění ve škole a 

realizovaných aktivitách. 

 Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle 

o Aktivity jednotlivých škol 

IČO: 75017130 

8.1.10. Základní škola a Mateřská 
škola Nová Ves u Světlé, 
okres Havlíčkův Brod 
IČO: 75017296 

2017 – 2019 Školní asistent - personální 
podpora MŠ 

Počet osob: 1 
šablona 

210 000,- 
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Indikátor cíle č. 9 Počet setkání vzdělávacích subjektů s rodiči 

Počet setkání vzdělávacích subjektů s veřejností 
5 

5 

 

Pravidelné setkávání vedení školy a pedagogů s rodiči má vybudovanou značnou dlouhotrvající tradici ve všech školách v ORP Světlá nad 

Sázavou. Setkávání probíhá v rámci SRPŠ, kde se mohou rodiče informovat na prospěch svých dětí, jsou zde seznamováni s aktivitami školy i 

jednotlivých tříd. Mimoto školy a školky pořádají různé akce, kde se mohou setkávat rodinní příslušníci a škola a mnohdy i další instituce. 

 

Cíl 10. Rozvoj vzdělanosti, motivace, metod a aprobovanosti pedagogů 

Podpora komunikačních systémů mezi zákonnými zástupci, vzdělávacími subjekty, dětmi, žáky a společností v rámci 

vzdělávacího procesu. Vazby přispějí ke zvýšení informovanosti o dění ve škole a realizovaných aktivitách.  

Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Očekávané 
náklady v Kč 

9.1.1. Mateřská škola Ledeč nad 
Sázavou 
IČO: 71004084 

2017 – 2018 Školení pedagogů - podpora 
komunikačních systémů mezi zákonnými 
zástupci, vzdělávacími subjekty, dětmi, žáky a 
společností v rámci vzdělávacího procesu 

Počet realizovaných 
opatření: 1 

110 000,- 

9.1.2. Základní škola a mateřská 
škola Kožlí 
IČO: 70993017 

2017 – 2019 Odborně zaměřená tematická 
setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

Počet podporujících 
aktivit: 1 

45 000,- 

9.1.3. Základní škola a mateřská 
škola Kožlí 
IČO: 70993017 

2017 – 2019 Odborně zaměřená tematická 
setkávání a spolupráce s rodiči dětí v ZŠ 

Počet podporujících 
aktivit: 1 

45 000,- 

9.1.4. Mateřská škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 698, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017211 

2017 – 2019 Odborně zaměřená tematická 
setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

Počet podporujících 
aktivit: 1 

22 100,- 
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Priorita: Rozvíjení spolupráce za účelem zvýšení přenosu informací a jejich využití 

 

o Opatření 10.1. Rozvoj vzdělanosti, motivace, metod a aprobovanosti pedagogů 

 Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území 

 Popis cíle opatření – Zlepšení řízení v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a rozvoj systémů pro systematickou a 

celoživotní přípravu lidí pracujících ve vzdělávání, která by měla přispět k zajištění kvality a systematičnosti výuky. 

Vytvoření dostatečného prostoru pro rozvoj a motivaci nejen pedagogických dovedností. 

 Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle 

o Aktivity jednotlivých škol 
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Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Očekávané 
náklady v Kč 

10.1.1. Mateřská škola a Základní 
škola Dobrnice okres 
Havlíčkův Brod 
IČO: 70990026 

2017 - 2020 Logoped (1/4 úvazku) Počet osob: 1 Viz. 4.1.1. 

10.1.2. Mateřská škola a Základní 
škola Dobrnice okres 
Havlíčkův Brod 
IČO: 70990026 

2017 – 2020 Školní asistent (pomoc s agendou 
½ úvazku) 

Počet osob: 1 Viz. 4.1.2. 

10.1.3. Mateřská škola a Základní 
škola Dobrnice okres 
Havlíčkův Brod 
IČO: 70990026 

2017 – 2020 Psycholog (sociální pedagog) – 
zaměření na posílení kladných vztahů v malé 
skupině 

Počet osob: 1 Viz. 4.1.3. 

10.1.4. Mateřská škola a Základní 
škola Dobrnice okres 
Havlíčkův Brod 
IČO: 70990026 

2017 - 2020 Čtenářské dílny – proškolení 
pedagogů 

Počet osob: 1 Viz. 2.3.1. 

10.1.5. Základní škola a mateřská 
škola Sázavka 
IČO: 71003398 

2017 – 2020 Kurzy ADHD, AD, poruchy učení, 
metodiky, agresivní chování ve škole atd. 

Počet osob: 2 Viz. 3.4.1. 

10.1.6. Základní škola Ledeč nad 
Sázavou, okres Havlíčkův 
Brod 
 
IČO: 71008951 

2017 - 2020 Etoped, speciální pedagog, 
psycholog 

Počet osob: 3 Viz. 4.1.4. 

10.1.7. Základní škola a mateřská 
škola Dolní Město 
IČO: 75017067 

2017 - 2020 Školní psycholog, speciální 
pedagog, osobnostní rozvoj pedagogů za 
pomoci využití šablon 

Počet osob: 2 Viz. 8.1.1. 

10.1.8. Základní škola a mateřská 
škola Dolní Město 
IČO: 75017067 

2017 - 2020 Vzdělávání jazykové, čtenářské a 
matematické gramotnosti za pomoci využití 
šablon 

Počet osob: 1 Viz. 7.1.3. 
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10.1.9. Základní škola a mateřská 
škola Hněvkovice, 
příspěvková organizace 
IČO: 70988846 

2017 - 2018 Vzdělávání pracovníků- AJ, 
logopedie, výchovy, právní gramotnost, 
asistenti atd. 

Počet osob: 2 Viz. 8.1.2. 

10.1.10. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017130 

2017 - 2019 Školení: inkluze, integrované děti, 
instruktoři lyžařského výcviku, minimalizace 
šikany, práce s neukázněnými žáky a rodiči 
atd. 

Počet osob: 1 Viz. 8.1.3. 

10.1.11. Mateřská škola Ledeč nad 
Sázavou 
IČO: 71004084 

2017 – 2018 Školení pedagogů - podpora 
komunikačních systémů mezi zákonnými 
zástupci, vzdělávacími subjekty, dětmi, žáky a 
společností v rámci vzdělávacího procesu 

Počet osob: 2 Viz. 9.1.1. 

10.1.12 Královská stezka o.p.s. 
IČO: 27521702 

2018 – 2020 Sdílení rodilého mluvčího pro 
výuku cizího jazyka 

Počet osob: 1 600 000,- 

10.1.13 Královská stezka o.p.s. 
IČO: 27521702 

2018 – 2020 Manažerské dovednosti pro 
vedoucí pracovníky (působící ve vzdělávání 
dětí a mládeže do 15 let) 

Počet osob: 4 100 000,- 

10.1.14 Stanice Pavlov, o.p.s., č.p. 54, 
584 01 Pavlov 
IČO: 28771028 

2017 – 2020 Průběžná tvorba nových a revize 
výukových programů v Ekocentru 
 

Počet realizovaných 
opatření: 1 program 
(nový či revidovaný 
dle návazných 
investičních aktivit) 

500 000,- 

10.1.15 Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 – 2019 Vzdělávání pedagogických 
pracovníků – čtenářská gramotnost 

Počet osob: 2 54 000,- 

10.1.16 Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 – 2019 Vzdělávání pedagogických 
pracovníků – matematická gramotnost 

Počet osob: 2 47 500,- 

10.1.17 Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 – 2019 Vzdělávání pedagogických 
pracovníků – zaměřené na inkluzi 

Počet osob: 5 136 000,- 
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10.1.18 Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 – 2019 Vzdělávání pedagogických 
pracovníků – cizí jazyky 

Počet osob: 2 34 000,- 

10.1.19 Základní škola a mateřská 
škola Kožlí 
IČO: 70993017 

2017 – 2019 Vzdělávání pedagogických 
pracovníků MŠ - DVPP Matematická 
pregramotnost 

Počet osob: 1 21 000,- 

10.1.20 Základní škola a mateřská 
škola Kožlí 
IČO: 70993017 

2017 – 2019 Osobnostně sociální rozvoj 
předškolních pedagogů MŠ 

Počet osob: 1 21 000,- 

10.1.21 Základní škola a mateřská 
škola Kožlí 
IČO: 70993017 

2017 – 2019 Vzdělávání pedagogických 
pracovníků MŠ - DVPP Čtenářská 
pregramotnost 

Počet osob: 1 21 000,- 

10.1.22 Základní škola a mateřská 
škola Kožlí 
IČO: 70993017 

2017 – 2019 Specifika práce pedagoga s 
dvouletými dětmi v MŠ 

Počet osob: 1 10 000,- 

10.1.23. Základní škola a mateřská 
škola Dolní Město 
IČO: 75017067 

2017 – 2019 Vzdělávání pedagogických 
pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 
hodin_Čtenářská gramotnost 

Počet osob: 1 13 500,- 

10.1.24. Základní škola a mateřská 
škola Dolní Město 
IČO: 75017067 

2017 – 2019 Vzdělávání pedagogických 
pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 
hodin_Matematická gramotnost 

Počet osob: 1 13 500,- 

10.1.25. Základní škola a mateřská 
škola Dolní Město 
IČO: 75017067 

2017 – 2019 Vzdělávání pedagogických 
pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 
hodin_Cizí jazyky 

Počet osob: 1 13 500,- 

10.1.26. Základní škola a mateřská 
škola Dolní Město 
IČO: 75017067 

2017 – 2019 Vzdělávání pedagogických 
pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 
hodin_Matematická pregramotnost 

Počet osob: 1 7 000,- 

10.1.27. Základní škola a mateřská 
škola Dolní Město 
IČO: 75017067 
RED IZO: 600086879 

2017 – 2019 Osobnostně sociální rozvoj 
předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin 

Počet osob: 2 13 500,- 

10.1.28. Základní škola a mateřská 
škola Dolní Město 
IČO: 75017067 

2017 – 2019 Vzdělávání pedagogických 
pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 
hodin_Čtenářská pregramotnost 

Počet osob: 1 7 000,- 
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10.1.29. Základní škola a mateřská 
škola Dolní Město 
IČO: 75017067 

2017 – 2019 Vzdělávání pedagogických 
pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 
hodin_Inkluze 

Počet osob: 1 7 000,- 

10.1.30. Mateřská škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 698, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017211 

2017 – 2019 Osobnostně sociální rozvoj 
předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin 

Počet osob: 2 34 000,- 

10.1.31. Mateřská škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 698, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017211 

2017 – 2019 Vzdělávání pedagogických 
pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 
hodin_Inkluze 

Počet osob: 1 13 500,- 

10.1.32. Mateřská škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 698, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017211 

2017 – 2019 Vzdělávání pedagogických 
pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 
hodin_Čtenářská pregramotnost 

Počet osob: 10 61 000,- 

10.1.33. Mateřská škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 698, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017211 

2017 – 2019 Vzdělávání pedagogických 
pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 
hodin_Matematická pregramotnost 

Počet osob: 10 61 000,- 

10.1.34. Mateřská škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 698, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017211 

2017 – 2019 Specifika práce pedagoga s 
dvouletými dětmi v MŠ 

Počet osob: 1 10 500,- 

10.1.35. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017130 

2017 – 2019 Vzdělávání pedagogických 
pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 56 
hodin_Cizí jazyky 

Počet osob: 1 25 000,- 

10.1.36. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017130 
RED IZO: 650015142 

2017 – 2019 Vzdělávání pedagogických 
pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 
hodin_Matematická gramotnost 

Počet osob: 2 61 000,- 

10.1.37. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 

2017 – 2019 Vzdělávání pedagogických 
pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 
hodin_Čtenářská gramotnost 

Počet osob: 3 81 000,- 
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Speciální pedagogy a logopedy by uvítaly i další školy, potýkají se ale s nedostatkem financí na platy odborných pracovníků. Finance lze využít 

ze šablon. Šablony lze využívat ale pouze 2 roky, školy se obávají, co budou dělat dále s přijatými odborníky, kde seženou peníze na jejich 

další setrvání v pracovním úvazku. (Základní škola Světlá nad Sázavou, Komenského 234, příspěvková organizace, IČO: 75017059)  

 

Školská zařízení si často pořádají školení pro celý učitelský sbor ve svých prostorách z důvodů nižších nákladů a časových úspor. Větší školy 

nezřídka přizvou pedagogy z menších (okolních vesnických) škol pro doplnění kapacity na školení (Základní škola Světlá nad Sázavou, 

Komenského 234, příspěvková organizace, IČO: 75017059) 

Školení běžně využívané na školách: 

Životní vzdělávání z.s. – webináře - online kurzy (neakreditované) 

Vysočina Education (příspěvková organizace Kraje Vysočina) 

Erasmus + (komunitární programy) 

IČO: 75017130 

10.1.38. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017130 

2017 – 2019 Vzdělávání pedagogických 
pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v 
rozsahu 32 hodin 

Počet osob: 1 13 500,- 

10.1.39. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017130 

2017 – 2019 Vzdělávání pedagogického sboru 
ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v 
rozsahu 8 hodin 

Počet osob: 8 20 500,- 

10.1.40. Základní škola a Mateřská 
škola Nová Ves u Světlé, 
okres Havlíčkův Brod 
IČO: 75017296 

2017 – 2019 Vzdělávání pedagogických 
pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - 
Čtenářská gramotnost 

Počet osob: 1 7 000,- 

10.1.41. Základní škola a Mateřská 
škola Nová Ves u Světlé, 
okres Havlíčkův Brod 
IČO: 75017296 

2017 – 2019 Vzdělávání pedagogických 
pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - 
Čtenářská pregramotnost 

Počet osob: 1 7 000,- 

10.1.42. Základní škola a Mateřská 
škola Nová Ves u Světlé, 
okres Havlíčkův Brod 
IČO: 75017296 

2017 – 2019 Vzdělávání pedagogických 
pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - 
Cizí jazyky 

Počet osob: 1 7 000,- 
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NIDV – Národní institut dalšího vzdělávání 

 

Zájem o školení na: 

kariérní řád MŠMT (pokud bude stále aktuální – otázka jeho zrušení) 

 

 

o Aktivity spolupráce 

 

Témata školení, která by byla zajímavá pro pedagogy školských zařízení a zařízení neformálního vzdělávání: 

- šablony (Mateřská škola Světlá nad Sázavou, Lánecká 698, příspěvková organice, IČO: 75017211) 

- matematická gramotnost (Mateřská škola Světlá nad Sázavou, Lánecká 698, příspěvková organice, IČO: 75017211) 

- deskové hry 

- čtenářské kluby a čtenářská gramotnost 

- inkluze 

Pedagogové by uvítali možnost školení u nich na školách či blízko jejich pracoviště, ideálně v odpoledních hodinách. Dopoledne jsou vytíženi 

pracovními povinnostmi a těžko se v menších (vesnických) školách zastupují. (Základní škola a mateřská škola Dolní Město, IČO: 75017067) 

Indikátor cíle č. 10 Počet vyškolených pedagogů a zaměstnanců ve vzdělávání 91 

 

Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Partnerská škola či zařízení 

10.1.43. Královská stezka o.p.s. 
IČO: 27521702 

2017 a dále - Školení a semináře 
pro pedagogy a vedoucí 
pracovníky škol – různá témata, 
sběr názorů, zajímavostí a potřeb 
pedagogů, co by je do budoucna 
zajímalo a jaká další školení by 
byla vhodná připravit 

Počet 
zrealizovaných 
seminářů a školení: 
5 seminářů (školení) 
ročně 

ZŠ, MŠ, ZUŠ, organizace 
neformálního vzdělávání 
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Cíl 11. Rozvíjení součinnosti vzdělávacích zařízení a přenosu zkušeností 

Podpora komunikačních systémů mezi zákonnými zástupci, vzdělávacími subjekty, dětmi, žáky a společností v rámci 

vzdělávacího procesu. Vazby přispějí ke zvýšení informovanosti o dění ve škole a realizovaných aktivitách.  

Priorita: Rozvíjení spolupráce za účelem zvýšení přenosu informací a jejich využití 

 

o Opatření 11.1. Rozvíjení součinnosti vzdělávacích zařízení a přenosu zkušeností 

 Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území 

2. Popis cíle opatření – Tvorba síťování, partnerství a realizace společných projektů pro výměnu zkušeností a poznatků 

z praxe. Otevřená spolupráce pro vytváření platforem, řešení problémů, konzultace a vzájemnou pomoc. 

 Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle 

o Aktivity jednotlivých škol 
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Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Očekávané 
náklady v Kč 

11.1.1. Mateřská škola Ledeč nad 
Sázavou 
IČO: 71004084 

2017 – 2018 Školení pedagogů - podpora 
komunikačních systémů mezi zákonnými 
zástupci, vzdělávacími subjekty, dětmi, žáky a 
společností v rámci vzdělávacího procesu 

Počet podporujících 
aktivit: 5 školení 

Viz. 9.1.1. 

11.1.2. Královská stezka o.p.s. 
IČO: 27521702 

2017 – 2019 Spojujeme partnery v regionu pro 
vzdělávání území (zvyšování klíčových 
kompetencí pro konkurenceschopnost 
venkova) 

Počet podporujících 
aktivit: 4 
vzdělávacích akcí 

200 000,- 

11.1.3. Základní škola a mateřská 
škola Kožlí 
IČO: 70993017 

2017 – 2019 Sdílení zkušeností pedagogů z 
různých škol prostřednictvím vzájemných 
návštěv (pro MŠ) 

Počet podporujících 
aktivit: 2 

51 000,- 

11.1.4. Základní škola a mateřská 
škola Kožlí 
IČO: 70993017 

2017 – 2019 Sdílení zkušeností pedagogů z 
různých škol prostřednictvím vzájemných 
návštěv (pro ZŠ) 

Počet podporujících 
aktivit: 2 

8 500,- 

11.1.5. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017130 

2017 – 2019 Vzájemná spolupráce pedagogů 
ZŠ_Čtenářská gramotnost 

Počet podporujících 
aktivit: 2 

35 000,- 

11.1.6. Základní škola a Mateřská 
škola Nová Ves u Světlé, 
okres Havlíčkův Brod 
IČO: 75017296 

2017 – 2019 Sdílení zkušeností pedagogů z 
různých škol prostřednictvím vzájemných 
návštěv (pro MŠ) 

Počet podporujících 
aktivit: 2 

35 000,- 

11.1.7. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 a dále pravidelně každý rok – pořádání 
akcí pro rodiče a veřejnost – živý betlém, 
masopust, divadelní představení 

Počet podporujících 
aktivit: 3 

60 000,- 

11.1.8. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2018 – soutěž pro žáky základních škol z dílů 
stavebnice Merkur 

Počet podporujících 
aktivit: 1 

Viz. 2.3.28. 
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o Aktivity spolupráce 

11.1.9. Královská stezka o.p.s. 
IČO: 27521702 

2017 – 2022 Sdílený projektový manažer pro 
pomoc školám, realizace každý rok 

Počet sdílených 
projektových 
manažerů: 2 

2 400 000,- 
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Označení 
aktivity 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název:  

Charakteristika aktivity Indikátor Partnerská škola či zařízení 

11.1.10. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 

2017 a dále - Pořádání aktivit pro 
ZŠ a MŠ: sportovní den, Den dětí, 
školní akademie, výtvarná soutěž, 
Velikonoční dílny pro MŠ - jarní 
tvoření, Vánoční tvoření pro MŠ, 
Vánoční koncerty, Masopust 

Počet společně 
pořádaných aktivit: 6 
aktivit ročně 

Základní škola a Mateřská 
škola Nová Ves u Světlé, okres 
Havlíčkův Brod 
,  Mateřská škola a Základní 
škola Dobrnice, okres Havlíčkův 
Brod, Základní škola a 
mateřská škola Sázavka 
, Základní škola a mateřská 
škola Dolní Město 
, Základní škola, Základní 
umělecká škola a Mateřská 
škola Lipnice nad Sázavou, 
Mateřská škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 698, 
příspěvková organizace,  
Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace , 
Soukromá mateřská škola 
Bambino, o.p.s., Světlá nad 
Sázavou, Haškova 129 
 

11.1.11. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017059 
 

2017 a dále - Pořádání aktivit: 
folklorní festival 

Počet společně 
pořádaných aktivit: 1 
festival ročně 

Folklorní soubor Škubánek, 
MěstoSvětlá nad Sázavou, 
KyTICe Světlá nad Sázavou, 
Kraj Vysočina 

11.1.12. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace 

2017 a dále – Společné pořádání 
aktivit: Mikulášské odpoledne a 
večer 

Počet společně 
uspořádaných 
aktivit: 1 

MěstoSvětlá nad Sázavou, 
KyTICe Světlá nad Sázavou, 
Římskokatolická farnost Světlá 
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IČO: 75017059; 
Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017130; 
Základní umělecká škola 
Světlá nad Sázavou, Nádražní 
228, příspěvková organizace 
IČO: 71198920 

nad Sázavou, 
ČKA Světlá nad Sázavou 

11.1.13. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017130 

2017 a dále - Pouťování – dětský 
den (realizace dětského dne) 

Realizace dětského 
dne: 1 dětský den 

Mateřská škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 698, 
příspěvková organizace 
 

11.1.14. Stanice Pavlov, o.p.s., č.p. 54, 
584 01 Pavlov 
IČO: 28771028 

2017 a dále - Pořádaní programů a 
aktivit 

Počet realizovaných 
programů: 2 
programy 

Denní stacionář Barborka 
Humpolec, 
Základní škola a Praktická 
škola, U Trojice 2104, 
Havlíčkův Brod, 
ZŠ, MŠ, SŠ, veřejnost 

11.1.15. ZŠ, MŠ, ZUŠ – Světlá nad 
Sázavou 

2017 a dále - Schůze se 
zřizovatelem – 1x měsíčně, první 
středa v měsíci 

Počet společných 
schůzí: 10 

Město Světlá nad Sázavou 

11.1.16. Královská stezka o.p.s. 
IČO: 27521702 

2017 a dále - Čistá řeka Sázava - 
úklid veřejného prostranství po 
březích řeky Sázavy 

Tradičně pořádaná 
veřejně prospěšná 
akce: 1x ročně 

ZŠ, MŠ, SŠ, veřejnost 

11.1.17. Kraj Vysočina, Žižkova 57, 
587 33 Jihlava 
IČO: 70890749;  
Královská stezka o.p.s. 
IČO: 27521702 

2017 a dále - Čistá Vysočina v 
rámci projektu Zdravý Kraj 
Vysočina a MA21 - úklid veřejného 
prostranství a přírody na Vysočině 

Tradičně pořádaná 
veřejně prospěšná 
akce: 1x ročně 

ZŠ, MŠ, SŠ, veřejnost 

11.1.18. Mateřská škola Malčín, 68 
IČO: 71232737 

2017 a dále - Spolupráce v oblasti 
společné dopravy na různé, 
sportovní, kulturní akce, výlety, 
pravidelné sportovní aktivity 

Počet společně 
realizovaných 
dopravních spojů na 
aktivity: 4 

Mateřská škola Olešná, 
příspěvková organizace, 
Základní škola a mateřská 
škola Lučice 
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11.1.19. Základní škola a mateřská 
škola Kožlí 
IČO: 70993017 

2017 a dále - Spolupráce v oblasti 
společné dopravy na lyžování 

Počet společně (v 
partnerství) 
realizovaných akcí: 
3 akce 

Mateřská škola a Základní 
škola Dobrnice, okres Havlíčkův 
Brod 

11.1.20. Základní škola a mateřská 
škola Kožlí 
IČO: 70993017 

2017 a dále - Výměna zkušeností 
ve vedení školy 

Počet vzájemně 
realizovaných 
návštěv a schůzek: 
2 

Základní škola Ledeč nad 
Sázavou, okres Havlíčkův Brod 
 

11.1.21. Základní škola a mateřská 
škola Kožlí 
IČO: 70993017 

2017 a dále - Spoluúčast na 
házenkářském turnaji – miniliga 
(liga ve spolupráci s dalšími ZŠ) 

Realizace miniligy: 
1x ročně 

Základní škola Ledeč nad 
Sázavou, okres Havlíčkův Brod 
,  Základní škola a mateřská 
škola Dolní Kralovice, okres 
Benešov ,  Základní škola a 
mateřská škola Hněvkovice, 
příspěvková organizace 

11.1.22. Mateřská škola a Základní 
škola Dobrnice, okres 
Havlíčkův Brod 
IČO: 70990026 

2017 a dále - Spolupráce v oblasti 
společné dopravy na různé, 
sportovní, kulturní akce, výlety, 
pravidelné sportovní aktivity – 
plavání, lyžování 

Počet společně 
realizovaných 
dopravních spojů na 
aktivity: 2 zavedené 
spolupráce 
(partnerství) 

Základní škola a mateřská 
škola Sázavka, Základní škola 
Světlá nad Sázavou, 
Komenského 234, příspěvková 
organizace 

11.1.23. Mateřská škola a Základní 
škola Dobrnice, okres 
Havlíčkův Brod 
IČO: 70990026 

2017 a dále - Společné pořádání 
sportovního dne 

Počet společně 
realizovaných 
sportovních dnů: 1x 
ročně 

Základní škola a mateřská 
škola Sázavka 

11.1.24. Mateřská škola a Základní 
škola Dobrnice, okres 
Havlíčkův Brod 
IČO: 70990026 

2017 a dále - Společné pořádání 
dětských táborů 
 

Počet společně 
realizovaných 
dětských táborů: 1 
tábor 

Základní škola a Mateřská 
škola Zbýšov, okres Kutná Hora 
příspěvková organizace 

11.1.25. 
 
 
 
 
 

Základní škola a mateřská 
škola Okrouhlice, okres 
Havlíčkův Brod 
IČO: 71001832 

2017 a dále – Spoluúčast na turnaji 
ve vybíjené 

Realizace turnaje: 
1x ročně  

Základní škola a Mateřská 
škola Nová Ves u Světlé, okres 
Havlíčkův Brod,  Základní škola 
a mateřská škola Dolní Město, 
Základní škola a mateřská 
škola Lučice 
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11.1.26. Základní umělecká škola 
Světlá nad Sázavou, Nádražní 
228, příspěvková organizace 
IČO: 71198920 

2017 a dále - Spolupráce 
s ostatními ZUŠ, propojení učitelů, 
sdílení učitelů – úvazky na více 
školách, doprovod na soutěžích,  

Počet fungujících 
partnerství pro 
spolupráce: 2 
partnerství 

Soukromá základní umělecká 
škola spol. s r.o. ,  Základní 
umělecká škola J. V. Stamice 
Havlíčkův Brod, Základní 
umělecká škola Ledeč nad 
Sázavou příspěvková 
organizace 

11.1.27. Základní umělecká škola 
Světlá nad Sázavou, Nádražní 
228, příspěvková organizace 
IČO: 71198920 

2017 a dále - Výměnné pobyty 
studentů a pedagogů, vzájemná 
vystoupení 

Počet 
zrealizovaných akcí: 
1 akce ročně 

Základní umělecká škola 
Vítězslavy Kaprálové Brno, 
příspěvková organizace 

11.1.28. Základní škola a mateřská 
škola Dolní Město 
IČO: 75017067 

2017 a dále - Společné pořádní 
společenských akcí, olympiády, 
závodů 

Počet společně 
uspořádaných 
aktivit: 3 

Základní umělecká škola a 
Mateřská škola Lipnice nad 
Sázavou 

11.1.29 Mateřská škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 698, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017211 

2017 a dále - Spolupráce: divadlo, 
karneval, sférické kino 

Počet zavedených 
spoluprací: 3 

KyTICe Světlá nad Sázavou 

11.1.30. Mateřská škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 698, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017211 

2017 a dále - Studenti gymnázia 
připravují vzdělávací programy pro 
děti MŠ, s různým zaměřením 

Počet 
zrealizovaných 
vzdělávacích 
programů: 1 
program 

Akademie - Vyšší odborná 
škola, Gymnázium a Střední 
odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá 
nad Sázavou 

11.1.31. Mateřská škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 698, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017211 

2017 a dále - Spolupráce – senioři 
převážně babičky čtou dětem 
pohádky, setkávání generací; děti 
v domově vystupují pro seniory 
s kulturním programem 

Počet 
zrealizovaných 
aktivit ve spolupráci: 
3 

Domov Důchodců Světlá,Světlá 
nad Sázavou 

11.1.32. Mateřská škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 698, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017211 

2017 a dále - Ukázky práce hasičů 
a policistů, představení svých 
povolání, vzdělávací programy, 
bezpečnost, aj. 

Realizované 
vzdělávací programy 
od záchranných 
složek: 2 programy 

Hasičský Záchranný Sbor Kraje 
Vysočina, Světlá nad Sázavou, 
Policie ČR - OOP Světlá nad 
Sázavou 

11.1.33. Soukromá mateřská škola 
Bambino, o.p.s., Světlá nad 
Sázavou, Haškova 129 

2017 a dále - Spolupráce na 
různých společných aktivitách, 
akce pro vozíčkáře a seniory – 

Počet společně 
zrealizovaných 
společných akcí: 6 

Základní škola a mateřská 
škola Okrouhlice, okres 
Havlíčkův Brod ,  Mateřská 
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IČO: 25265695 akce probíhají díky sponzorům 
školky 

škola a Základní škola 
Slunečnice , Dětský Domov 
Senožaty 

11.1.34. Soukromá mateřská škola 
Bambino, o.p.s., Světlá nad 
Sázavou, Haškova 129 
IČO: 25265695 

2018 a dále - Vánoční besídka na 
zámku pro veřejnost, akce 
probíhají díky sponzorům školky 

Počet společně 
zrealizovaných 
společných akcí: 1 

PLEAS a.s., Havlíčkův Brod 

11.1.35. Královská stezka o.p.s., 
IČO: 27521702; 
Město Světlá nad Sázavou 
náměstí Trčků z Lípy 18 
582 91 Světlá nad Sázavou, 
IČO: 00268321 

2017 a dále - Setkávání ředitelů a 
vedoucích pracovníků, informování 
o novinkách, řešení problémů a 
vzájemné předávání zkušeností, 
možnost pozvání osob (např. 
z Kraje, NIDV,…) pro fundovaný 
přínos aktuálních informací 

Počet 
zrealizovaných 
setkání: 1x ročně, 
možnost dalšího 
setkání při 
informování o 
důležitých změnách 

ZŠ, MŠ, DDM, ZUŠ, SVČ – 
ORP Světlá nad Sázavou 

11.1.36. Základní škola Světlá nad 
Sázavou, Lánecká 699, 
příspěvková organizace 
IČO: 75017130 

2017 a dále - Pořádání exkurzí do 
SŠ, pořádání programů pro žáky 
ZŠ, nábor budoucích žáků 

Počet uspořádaných 
programů pro žáky 
(či budoucí žáky): 5 

SŠ 

11.1.37. Dům dětí a mládeže Světlá 
nad Sázavou, příspěvková 
organizace 
IČO: 75111021 

2017 a dále - Pořádání pěvecké 
soutěže „Světelské DOREMI“ – 
podpora účastníků a 
společenského života 

Počet uspořádaných 
aktivit: 1 soutěž 

ZŠ, SŠ 

11.1.38. Dům dětí a mládeže Světlá 
nad Sázavou, příspěvková 
organizace 
IČO: 75111021 

2017 a dále - Pořádání aktivit pro 
žáky ZŠ – hudba, recitace, 
deskové hry, Všeználek, kroužky, 
sportovní kurzy, jazykové kurzy 

Počet uspořádaných 
aktivit: 7 

ZŠ, SŠ, MŠ, veřejnost 

11.1.39. Dům dětí a mládeže Světlá 
nad Sázavou, příspěvková 
organizace 
IČO: 75111021 

2017 a dále - Město Golčův 
Jeníkov poskytuje DDM pavilon, 
kde DDM pořádá cvičení a kroužky 
– balet, jóga, cvičení pro mentálně 
postižené 

Počet uspořádaných 
aktivit: 5 

Město Golčův Jeníkov 

11.1.40. Dům dětí a mládeže Světlá 
nad Sázavou, příspěvková 
organizace 
IČO: 75111021 

2017 a dále – zřízení pobočky 
DDM v Habrech, jednání o 
poskytnutí vhodných prostor 

Zavedení 
fungujícího 
pracoviště: 1 
zavedené pracoviště 

Město Habry 
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11.1.41. STŘEDISKO VOLNÉHO 
ČASU Ledeč nad Sázavou, 
příspěvková organizace 
IČO: 72051540 

2017 a dále - Nabídka 
volnočasového klubu pro ZŠ místo 
družiny – snaží se vyjít vstříc 
potřebám ZŠ pro žáky, kteří se 
nedostanou do družiny (z důvodů 
malé kapacity družiny) nebo 
potřebují hlídání déle, než družina 
funguje 

Sdílení prostor: 1 
volnočasový klub 

Základní škola Ledeč nad 
Sázavou, okres Havlíčkův Brod 
 

11.1.42. STŘEDISKO VOLNÉHO 
ČASU Ledeč nad Sázavou, 
příspěvková organizace 
IČO: 72051540 

2017 a dále - Setkávání ředitelů, 
informování o novinkách, řešení 
problémů a vzájemné předávání 
zkušeností 

Počet setkání: 3 
setkání ročně 

Dům dětí a mládeže Světlá nad 
Sázavou, příspěvková 
organizace 
 

11.1.43. STŘEDISKO VOLNÉHO 
ČASU Ledeč nad Sázavou, 
příspěvková organizace 
IČO: 72051540 

2017 a dále - Pořádání aktivit pro 
ZŠ, SŠ, MŠ, veřejnost a 
vypomáhání na sportovních (jako 
rozhodčí) a jiných akcích – 
kroužky, sportovní kurzy, jazykové 
kurzy, keramika, tanec, tábory, 
vzdělávací aktivity, krasobruslení 
(zde spolupráce s městem Ledeč 
nad Sázavou – poskytují led 
zdarma pro potřeby SVČ) 

Počet aktivit: 20 
aktivit 

ZŠ, SŠ, MŠ, veřejnost 

11.1.44. Mateřská škola Ledeč nad 
Sázavou 
IČO: 71004084 

2017 a dále – Pořádání akce - 
zpívání pro seniory na Vánoce 

Počet každoročně 
pořádaných akcí ve 
spolupráci: 1 akce 
ročně 

Dům s pečovatelskou službou, 
5. května 473 Ledeč nad 
Sázavou 

11.1.45. Mateřská škola Ledeč nad 
Sázavou 
IČO: 71004084 

2017 a dále - Setkávání ředitelů, 
informování o novinkách, řešení 
problémů a vzájemné předávání 
zkušeností 

Počet setkání: 3 
setkání ročně 

Základní škola a mateřská 
škola Kožlí, Mateřská škola 
Zruč nad Sázavou 

11.1.46. Mateřská škola Ledeč nad 
Sázavou 
IČO: 71004084 

2017 a dále - Spolupráce v oblasti 
společné dopravy na divadlo 

Počet uzavřených 
partnerství v oblasti 
dopravy: 1 
partnerství 

Základní škola a mateřská 
škola Kožlí 
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11.1.47. Základní umělecká škola 
Ledeč nad Sázavou, 
příspěvková organizace 
IČO: 72051566 

2017 a dále – Pořádání akcí 
v kulturních zařízeních okolních 
obcí – při příležitostí svátků a oslav 
– adventní, vánoční, MDŽ, … 

Počet obcí, ve 
kterých jsou 
pořádány kulturní 
akce: 4 

Obce v okolí Ledče nad 
Sázavou 

11.1.48. Základní umělecká škola 
Ledeč nad Sázavou, 
příspěvková organizace 
IČO: 72051566 

2017 a dále – Pořádání společných 
koncertů a akcí  

Počet uspořádaných 
akcí: 2 

Soukromá základní umělecká 
škola spol. s r.o., Základní 
umělecká škola J. V. Stamice 
Havlíčkův Brod, Základní 
umělecká škola Třešť, Základní 
umělecká škola Zruč nad 
Sázavou 

11.1.49. 
 
 
 
 

Základní škola a mateřská 
škola Hněvkovice, 
příspěvková organizace 
IČO: 70988846 

2017 a dále - Setkávání ředitelů, 
informování o novinkách a 
předávání si materiálů, výzkum, 
řešení problémů v praxi a 
vzájemné předávání zkušeností, 
náslechové hodiny 

Počet setkání: 3 
setkání  

Základní škola a Mateřská 
škola Zbýšov, okres Kutná Hora 
příspěvková organizace; 
Základní škola a mateřská 
škola Kožlí; Základní škola a 
mateřská škola Dolní Kralovice, 
okres Benešov 

11.1.50. 
 
 
 
 

Základní škola a mateřská 
škola Hněvkovice, 
příspěvková organizace 
IČO: 70988846 

2017 a dále – Vzájemné pořádání 
soutěží a dětských vystoupení, 
školení pro pedagogy 

Počet akcí: 2 akce Základní škola Ledeč nad 
Sázavou, okres Havlíčkův Brod 
 

11.1.51. Základní škola Ledeč nad 
Sázavou, okres Havlíčkův 
Brod 
IČO: 71008951 

2017 a dále – Pořádání společných 
akcí, výměna zkušeností mezi 
vedoucími pracovníky a pedagogy 

Počet akcí: 3 Základní škola Zruč nad 
Sázavou 

11.1.52. Základní škola Ledeč nad 
Sázavou, okres Havlíčkův 
Brod 
IČO: 71008951 

2017 a dále – spolupráce a využití 
čtenářských dílen v Kouty 

Počet akcí ve 
sdílených prostorách 
v rámci partnerství: 
2 akce 

Obec Kouty 

11.1.53. Soukromá mateřská škola 
Bambino, o.p.s., Světlá nad 
Sázavou, Haškova 129 
IČO: 25265695 

2017 a dále – návštěva vězeňkyň 
ve školce, hrají pro děti divadlo, 
návštěva vězeňkyň matek s dětmi 
na celodenní pobyty 

Počet uspořádaných 
aktivit: 4 

Věznice Světlá nad Sázavou 
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V dalším plánu jsou např.: 

- sportovní akce, které by se v pravidelném cyklu opakovaly 

- vícedenní sportovní kurzy 

- zahraniční exkurze 

Jsou vytipovaná témata, která se budou nadále při různých setkáních projednávat a očekává se vznik dalších aktivit a spoluprací: 

- založení a setkávání školních parlamentů 

- spolupráce základních škol se středními školami, řemeslníky, firmami – technické a řemeslné obory 

- společné putovní turnaje v regionu 

- databáze speciálních pracovníků 

- spojení nadaných dětí do kroužku 

- cizojazyčné tábory nebo tábory s různým vzdělávacím zaměřením, např. zdravotnický, zaměřený na různé řemeslné dovednosti 

- sdílený pracovník pro IT služby 

- stáže učitelů odborných předmětů, náslechové hodiny 

- společný Facebook (skupina, stránka) 

- spolupráce v uměleckých oborech – soutěže, společné výstavy, koncerty 

Pro menší školy a školky (převážně vesnické zařízení) problém dopravy na různé akce, sportovní, kulturní, výlety, dále na pravidelné sportovní 

aktivity jako je bruslení, plavání, lyžování aj… Častým a nezbytným jevem je sdružování se těchto menších škol s okolními podobnými a 

zajišťování společného odvozu nebo spolupráce s linkovými dopravci  

11.1.54. Soukromá mateřská škola 
Bambino, o.p.s., Světlá nad 
Sázavou, Haškova 129 
IČO: 25265695 

2017 a dále – celoroční akce, 
studenti gymnázia připravují pro 
žáky MŠ vzdělávací programy – 
poznávání a hnízdění ptáků, život 
v řece, aj.; děti z MŠ hrají 
studentům na gymnáziu secvičená 
představení 

Počet uspořádaných 
aktivit: 8 

Akademie - Vyšší odborná 
škola, Gymnázium a Střední 
odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá 
nad Sázavou 
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Z důvodů finančních úspor se pořádají výlety do míst a na památky, kde mají rodiče umístěných dětí možnost školám zařídit program nebo 

vstup, prohlídku, přednášku za minimálními finanční náklady (Mateřská škola Malčín, Malčín 68, IČO: 71232737) 

Pedagogové by uvítali možnost scházení se ředitelů a vedoucích pracovníků zařízení z důvodů informovanosti, předávání zkušeností a 

inspirace. Mohl by je organizovat například zřizovatel. 

 

Indikátor cíle č. 11 Počet společných aktivit a projektů v rámci partnerství a síťování 54 

Indikátory jsou nastavovány na vykazování po roce realizace, tedy se mění indikátor/rok 

 

 

- Popis souladu Strategického rámce MAP s investičními potřebami v oblasti vzdělávání v řešeném území 

- Vazba klíčových povinných a povinně volitelných témat/opatření na strategické cíle a opatření MAP 

Název: Adresa: IČO: 

Mateřská škola a Základní škola Dobrnice, 
okres Havlíčkův Brod 

Dobrnice 34, 584 01 Leština u Světlé 70990026 

Obec Dolní Město č.p. 93, 582 33 Dolní Město 00267376 

Základní škola a mateřská škola Dolní Město č.p. 135, 582 33 Dolní Město 75017067 

Město Golčův Jeníkov Nám. T. G. Masaryka 110, 582 82 Golčův 
Jeníkov 

00267406 

Královská stezka o.p.s. Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 27521702 

Město Habry Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 00267422 
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Základní škola a mateřská škola Hněvkovice, 
příspěvková organizace 

č.p. 14, 582 94 Hněvkovice 70988846 

Kraj Vysočina Žižkova 1882/57, Jihlava 586 01 70890749 

Obec Kožlí č.p. 156, 582 93 Kožlí 00267678 

Základní škola a mateřská škola Kožlí č.p. 2, 582 93 Kožlí 70993017 

Obec Kouty č.p. 19, 584 01 Kouty 00579891 

Mateřská škola Ledeč nad Sázavou Stínadla 1049, 584 01 Ledeč nad Sázavou 71004084 

Město Ledeč nad Sázavou Husovo náměstí č. 7, 58401 Ledeč nad 
Sázavou 

00267759 

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Ledeč nad 
Sázavou, příspěvková organizace 

Barborka 790, 584 01 Ledeč nad Sázavou 72051540 

Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres 
Havlíčkův Brod 

Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou 71008951 

Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou,  
příspěvková organizace 

Nádražní 231, Ledeč nad Sázavou, 584 01 72051566 

Mateřská škola Malčín, 68 č.p. 68, 582 91 Malčín 71232737 

Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u 
Světlé, okres Havlíčkův Brod 

č.p. 33, 582 91 Nová Ves u Světlé 75017296 

Stanice Pavlov, o.p.s. č.p. 54, 584 01 Pavlov 28771028 

Obec Sázavka č.p. 12, 582 44 Sázavka 00268186 

Základní škola a mateřská škola Sázavka č.p. 55, 582 44 Sázavka 71003398 
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Soukromá mateřská škola Bambino, o.p.s., 
Světlá nad Sázavou, Haškova 129 

Haškova 129, 582 91 Světlá nad Sázavou 25265695 

Dům dětí a mládeže Světlá nad Sázavou, 
příspěvková organizace 

Lánecká 699, 582 91 Světlá nad Sázavou 75111021 

Základní škola Světlá nad Sázavou, 
Komenského 234, příspěvková organizace 

Komenského 234, 582 91 Světlá nad Sázavou 75017059 

Mateřská škola Světlá nad Sázavou, Lánecká 
698, příspěvková organizace 

Lánecká 698, 582 91 Světlá nad Sázavou 75017211 

Základní škola Světlá nad Sázavou, Lánecká 
699, příspěvková organizace 

Lánecká 699, 582 91 Světlá nad Sázavou 75017130 

Základní umělecká škola Světlá nad Sázavou, 
Nádražní 228, příspěvková organizace 

Nádražní 228, 582 91 Světlá nad Sázavou 71198920 

Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad 
Sázavou 

00268321 

 

 

Akční plán na školní rok 2017/2018 v rámci místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Světlá nad Sázavou schválil ŘV MAP  

dne: …………………. 

             

               

             …………………………………………………… 

 

Podpis předsedy ŘV MAP 

 


