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Oblast ŠKOLSTVÍ 
 
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)  
 
Specifický cíl/prioritní osa 
PO-2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
 

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi   
Podporované aktivity/typy projektů 

 Po potřeby deinstitucionalizace a rozvoje sociálních služeb bude podporováno zřizování 
nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče a zřizování 
nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče.  

 Podporována bude infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy 
sociálních, zdravotních a návazných služeb pro osoby sociálně vyloučené či sociálním 
vyloučením ohrožené a infrastruktura komunitních center. 

 

2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 
Podporované aktivity/typy projektů 

 Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků. 
 

2.4 Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
Podporované aktivity/typy projektů 

 Rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání. 

 Výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen a pozemků pro výuku 
přírodovědných a technických oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností. 
Rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení. 

 Pro vzdělávání žáků a studentů se SVP budou podporovány úpravy budov a učeben, 
vybavení nábytkem, stroji, didaktickými pomůckami, kompenzačními pomůckami a 
kompenzačním vybavením. 

 Podporován bude rozvoj vnitřní konektivity škol a školských zařízení v učebnách, laboratořích 
a dílnách a připojení k internetu. 

 Dále bude podporována doplňující zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a 
střechy a zahrady. 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)  
 
Specifický cíl/prioritní osa 
PO-1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 

1. Snížit míru nezaměstnanosti podpořených mladých osob (15-24 let) v regionu NUTS 
II Severozápad (Karlovarský a Ústecký kraj) - IP 1.5  

Podporované aktivity/typy projektů 

 Poskytnutí prvních pracovních zkušeností (umístění na nejméně 6 měsíců) 

 Podpora náboru mladých pracovníků a podpora vytváření pracovních míst 
 
 
 
PO-2 Sociální začleňování a boj s chudobou 

mailto:mas_khz@volny.cz


1. Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně 
vyloučených ve společnosti a na trhu práce - IP 2.1  

Podporované aktivity/typy projektů 

 Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 
ohrožených prostřednictvím sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb 
obecného zájmu; 

 Posilování koordinační role obcí s rozšířenou působností, tvorba strategií spočívajících na 
odpovědnosti místních samospráv a spolupráci klíčových aktérů za účelem předcházení a 
komplexního řešení problémů sociálního vyloučení; 

 Podpora aktivit místních samospráv při optimalizaci pokrytí regionů sociálními službami, 
službami pro rodiny a děti a dalšími navazujícími službami podporujícími sociální začleňování 
osob v jejich přirozeném prostředí; 

 

 Zavedení vzdělávacích programů, vzdělávání a poradenství související s podporou vzniku a 
provozem sociálního podniku; 

 
2. Rozvoj sektoru sociální ekonomiky - IP 2.1 

1. Zvýšit účast lokálních aktérů na prevenci a řešení problémů v oblasti sociálního 
začleňování a zaměstnanosti - IP 2.3  

Podporované aktivity/typy projektů 

 Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální 
zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání; 

 Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni; 
 
 

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ (OPVVV)  
 
Specifický cíl/prioritní osa 
PO-3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF) 

1. Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se SVP - IP 1 
Podporované aktivity/typy projektů 

 Tvorba a realizace místních plánů pro rozvoj vzdělávání. 

 Aktivity v rámci DVPP se v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami zaměří na posílení 
kompetencí pedagogických pracovníků všech stupňů běžných škol vzdělávat děti a žáky se 
SVP. 

 Aktivity vedoucí ke zlepšení pedagogicko-psychologického poradenství 

 Začleňování dětí se SVP do běžných MŠ při současném poskytování potřebné podpory pro 
jejich vzdělávání, stejně jako spolupráce MŠ a ZŠ při přechodu dětí se SVP, podpora 
neinstitucionálních forem předškolního vzdělávání dětí sociálně znevýhodněných, dále i rozvoj 
spolupráce pedagogických služeb (včetně poradenských), sociálních služeb a rodiny ve 
vzdělávání a koordinace a spolupráce při sociálně-pedagog. intervencích v rodinách, kde žijí 
sociálně znevýhodněné děti. 

 Opatření prevence a intervence předčasného ukončování středního vzdělávání (realizace 
podpůrných a vyrovnávacích opatření). 

 Aktivity podporující žáky se SVP při přechodu ze základních na střední školy a při jejich 
vstupu na trh práce  

 Zavedení nových terapeutických přístupů a principů a implementace standardů kvality 
výchovy a vzdělávání a evaluace péče 

 

1. Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ - IP 2 
Podporované aktivity/typy projektů 

 Profesní podpora (mentoring, supervize) pedagogů a systematické vzdělávání pedagogických 
pracovníků ve stěžejních oblastech (matematická a čtenářská pregramotnost, přírodovědné a 
polytechnické vzdělávání, pedagogická diagnostika, problematika začleňování dětí se SVP, 
práce s heterogenní skupinou). 

 Podpora sdílení profesních zkušeností ředitelů, učitelů, jejich spolupráce s učiteli 1. stupně 
ZŠ, rodiči a dalšími odborníky na PV. 

 Podpora aktivit vedoucí k včasnému začleňování dětí se SVP, rozvoji spolupráce 
pedagogických a sociálních služeb a rodiny ve vzdělávání a na prevenci v oblasti logopedie a 
komunikačních dovedností.  



 
 
 
 

2. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích - IP 2 
Podporované aktivity/typy projektů 

 Zkvalitňování vzdělávání všech žáků v KK včetně rozvoje základních gramotností, a na 
podporu nadání a talentu každého žáka, speciálně pak v oblastech spadajících pod koncept 
STEM59 a zavedení programů a projektů, jejichž cílem bude zatraktivnění technických a 
přírodních věd pro dívky.  

 Klíčové kompetence budou rozvíjeny napříč předměty. 

 Podpora podnikavosti a kreativity žáků; 

 Podpora zájmového a neformálního vzdělávání; 

 Mentoring a supervize učitelů; rozvoj jejich kompetencí v oblasti inkluzívního a 
diferencovaného vzdělávání, užití inovativních metod vzdělávání, využití moderních 
technologií, vedení škol. 

 

3. Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání - IP 2 
Podporované aktivity/typy projektů 

 Tvorba a realizace územních strategických vzdělávacích plánů - spolupráce zřizovatelů, škol a 
ostatních partnerů v území; 

 Vytvoření nástrojů pro monitorování vzdělávací soustavy, k ověřování výsledků vzdělávání a 
provázíní externího a interního hodnocení škol 

 

4. Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků - IP 2 
Podporované aktivity/typy projektů 

 Zvyšování kvality přípravy učitelů 

 Kompetence v oblasti diferencované výuky, formativního hodnocení a inkluzivního vzdělávání, 
problematika pedagogické diagnostiky 

 Zvýšení podílu praxe studentů VŠ 
 

5. Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh 
práce - IP 2 
Podporované aktivity/typy projektů 

 Zvýšení kvality a relevance vzdělávání k požadavkům trhu práce. Aktivity se zaměří zejména 
na zlepšení spolupráce škol a školských zařízení a zaměstnavatelů NNO, ostatních aktérů ve 
vzdělávání a institucí VaV. 

 Kariérové poradenství 

 Motivace dětí a žáků ke studiu technicky zaměřených oborů bude zvyšována prostřednictvím 
posílení polytechnického vzdělávání v MŠ a ZŠ a ve školských zařízeních a podporou aktivit 
rozvíjejících podnikavost a kompetence k podnikání                

 
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) 
Specifický cíl/prioritní osa 
PO-5 Energetické úspory (FS) 

5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů 
energie 
Podporované aktivity/typy projektů 

 Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí 
budov, včetně dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov, 

 Realizace technologií na využití odpadního tepla, 

 Realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla. 

 
OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE  ČESKÁ 
REPUBLIKA - SVOBODNÝ STÁT BAVORSKO 
Specifický cíl/prioritní osa 
PO-3 Investice do vzdělávání a pro získání dovedností   



IP z Nařízení o EÚS  Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání 
dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, 
odborné přípravy a školení  
Podporované aktivity/typy projektů 

 Přeshraniční propojování nabídek vzdělávání (vývoj společné vzdělávací strategie, 
přeshraniční výuka po společné odborné kurzy, případně studijní programy na vysokých 
školách a společné vzdělávání v určitých oborech a profesích, včetně provozování společných 
tříd, pořizování nezbytné infrastruktury a vybavení, pokud budou potřebné pro dosažení cílů 
projektu, společné jazykové vzdělávání v rámci výuky ve všech oblastech formálního 
vzdělávání, odborné studie a analýzy v oblasti přeshraničního vzdělávání, ale i výměna 
informací a zkušeností mezi aktéry českého a bavorského vzdělávacího systému) 

 Intenzifikace spolupráce mezi institucemi z oblasti vzdělávání, trhu práce a hospodářství 

 
PO-4 Udržitelné sítě a institucionální kooperace 
IP z Nařízení o EÚS Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných 
subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a 
institucemi 
Podporované aktivity/typy projektů 

 Intenzifikace spolupráce mezi občany a institucemi v rámci malých a mikroregionálních 
projektů (fondy malých projektů), které přispívají především k posílení porozumění a společné 
identity Intenzifikace spolupráce mezi občany a institucemi, přispívající k dlouhodobému 
udržitelnému rozvoji společného pohraničí 

 

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE  ČESKÁ 
REPUBLIKA - SVOBODNÝ STÁT SASKO 
Specifický cíl/prioritní osa 
PO-3 Investice do vzdělávání a pro získání dovedností   
IP z Nařízení o EÚS  Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání 
dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, 
odborné přípravy a školení  
Podporované aktivity/typy projektů 

 Přeshraniční propojování nabídek vzdělávání (vývoj společné vzdělávací strategie, 
přeshraniční výuka po společné odborné kurzy, případně studijní programy na vysokých 
školách a společné vzdělávání v určitých oborech a profesích, včetně provozování společných 
tříd, pořizování nezbytné infrastruktury a vybavení, pokud budou potřebné pro dosažení cílů 
projektu, společné jazykové vzdělávání v rámci výuky ve všech oblastech formálního 
vzdělávání, odborné studie a analýzy v oblasti přeshraničního vzdělávání, ale i výměna 
informací a zkušeností mezi aktéry českého a bavorského vzdělávacího systému) 

 Intenzifikace spolupráce mezi institucemi z oblasti vzdělávání, trhu práce a hospodářství 

 
PO-4 Udržitelné sítě a institucionální kooperace 
IP z Nařízení o EÚS Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných 
subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a 
institucemi 
Podporované aktivity/typy projektů 

 Intenzifikace spolupráce mezi občany a institucemi v rámci malých a mikroregionálních 
projektů (fondy malých projektů), které přispívají především k posílení porozumění a společné 
identity 

 Intenzifikace spolupráce mezi občany a institucemi, přispívající k dlouhodobému udržitelnému 
rozvoji společného pohraničí 

 

Zdroj: Strukturální fondy EU ve znění k 31.12.2014 

Zpracovala: ing.Alexandra Fürbachová, 24.3.2015 


