
 

 

 

 

 

 

MŠMT – Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ 

 

Cílem programu 133 310 je rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol, zřizovaných 
územně samosprávnými celky. Výzva je zaměřena pouze na školské obvody, kde se projevil 
nedostatek výukových kapacit v předškolním a základním vzdělávání. 

Alokace výzvy: 300 mil. Kč 
Příjem žádostí: 20. 6. 2018 – 1. 9. 2018 
Výše dotace v %: 70 % / 85 % (obec / svazek obcí) 
Výše dotace v Kč: 2 – 30 mil. Kč 
Doba realizace: do 31. 1. 2020 

Podporované aktivity: 

MŠMT se zaměřuje na podporu rozvoje nebo vytvoření nových výukových kapacit: 

1 Mateřských škol zřizovaných obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí (DSO). 

2 Základních škol zřizovaných obcemi pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnost současně 

mateřské a základní školy při splnění následujících podmínek 

a. musí dojít k uskutečnění redislokace učeben pro oba druhy vzdělávání a zároveň 

b. musí dojít k navýšení rejstříkové kapacity mateřské školy, 

c. může dojít k navýšení výukové kapacity základní školy. 

3 základních škol, zřizovaných DSO pouze s 1. stupněm nebo plně organizovaných včetně těch 

základních škol pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnost současně mateřské a základní 

školy. 

Způsobilé výdaje 

• Projektová činnost a související přípravné činnosti. 

• Inženýrská činnost 

• Stavební práce, související s navyšováním výukové kapacity. 

o Vybudování inženýrských sítí v areálu školy (pokud souvisí s vytvořením nové 

kapacity) 

o Zajištění bezbariérového přístupu stavebně souvisejícího s vytvořením nové výukové 

kapacity (včetně parkovacích míst pro osoby se sníženou schopností pohybu na 

pozemku příjemce dotace) 

• Dodávky interiérového vybavení. 

• Pořízení dalšího investičního vybavení ve vztahu k navýšení kapacity nových tříd / kmenových 

učeben (AV technika, učební pomůcky atd.). 

• Úpravy venkovních ploch na pozemku areálu školy, bezprostředně související s vytvořením 

nových výukových kapacita nepřesahující stanovený rozsah 10 m od stavby 

• Výstavba jídelny, družiny, šaten. 



 

 

 

 

 

 

Nezpůsobilé výdaje: 

• Prosté rekonstrukce objektů z důvodu špatného technického stavu objektu. 

• Pořízení vybavení budov a učeben, stravovacích prostor. 

• Úpravy venkovních ploch. 

• Budování školních hřišť. 

• Není podporována výstavba nebo rekonstrukce tělocvičny včetně vybavení (neplatí pro DSO) 

Podmínky programu: 

• Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o dotaci. 

• Cíle investičního záměru musí být v souladu s cíli výzvy. 

• Žadatel se musí podílet na financování investice minimálně 15 % / 30 % (DSO / obec) 

• V příslušném školském obvodu se minimálně při posledním zápisu k povinné školní docházce 

projevil nedostatek výukových kapacit v předškolním a základním vzdělávání. 

• Rozsah nově vytvářených výukových kapacit není omezen a je podmíněn prokázanou 

potřebností navyšované kapacity, včetně odůvodněného rozsahu. 

Oprávnění žadatelé 

• Obec zřizující základní nebo mateřskou školu. 

• DSO zřizující základní nebo mateřskou školu. 

• Školská právnická osoba zřízená svazkem obcí. 


