
 

 

 

 

 

 

 

Integrovaný regionální operační program 

Stavební úpravy a vybavení odborných učeben 
 
Výzvy zaměřené na stavby, stavební úpravy a vybavení odborných učeben. Cílem těchto výzev bude 
zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů na trhu práce. Důležité klíčové 
kompetence, na které musí být projekt (a učebna) zaměřen: 

• Komunikace v cizích jazycích 
• Práce s digitálními technologiemi 
• Přírodní vědy 
• Technické a řemeslné obory 

V tomto programu jsou vyhlašovány souběžně 2 výzvy s rozlišením na území celé ČR mimo území hl. 
města Prahy a tzv. sociálně vyloučené lokality. Výzvy se liší pouze vlastní alokací pro příslušná území 
podpory. 

Střední školy a VOŠ 

Výše dotace v %: 90 / 95 / 100 % (dle typu žadatele) 
Výše rozpočtu:  1 – 60 mil. Kč 

Podporované aktivity Cílové skupiny Typy příjemců 

Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení 
odborných učeben za účelem zvýšení kvality 
vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce 
v klíčových kompetencích (komunikace v cizích 
jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní 
vědy, technické a řemeslné obory). 
Rekonstrukce a staveb. úpravy stávající infrastruktury 
ve vazbě na budování bezbariérovosti škol. 

• studenti 
• osoby soc. vyloučené 
• osoby ohrožené SV 
• osoby se SVP 
• pedagogičtí pracovníci 

• školy a školská zařízení (SŠ a VOŠ) 
• kraje, organizace zřizované kraji 
• obce, organizace zřizované obcemi 
• NNO, církve, církevní organizace 
• OSS, PO OSS 
• další subjekty podílející se na realizaci 

vzdělávacích aktivit 

 

Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

Výše dotace v %: 90 / 95 / 100 % (dle typu žadatele) 

Podporované aktivity Cílové skupiny Typy příjemců 

Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných 
učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve 
vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových 
kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s 
digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a 
řemeslné obory). 

• žáci, studenti 
• osoby soc. vyloučené 
• osoby ohrožené SV 
• osoby se SVP 
• pedagogičtí pracovníci 
• pracovníci organizací 

působících v oblasti 
DV nebo asistenčních 
služeb a v oblasti 
neformálního a 
zájmového vzdělávání 
dětí a mládeže 

• školy a školská zařízení (SŠ a VOŠ) 
• kraje, organizace zřizované kraji 
• obce, organizace zřizované obcemi 
• NNO 
• církve, církevní organizace 
• OSS, PO OSS 
• další subjekty podílející se na realizaci 

vzdělávacích aktivit 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Základní školy 

Výše dotace v %: 90 / 95 / 100 % (dle typu žadatele) 

Podporované aktivity Cílové skupiny Typy příjemců 

Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení 
odborných učeben za účelem zvýšení kvality 
vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce 
v klíčových kompetencích (komunikace v cizích 
jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní 
vědy, technické a řemeslné obory). 
Rekonstrukce a staveb. úpravy stávající infrastruktury 
ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.  

• žáci 
• osoby soc. vyloučené 
• osoby ohrožené SV 
• osoby se SVP 
• pedagogičtí pracovníci 

• školy a školská zařízení (ZŠ) 
• kraje, organizace zřizované kraji 
• obce, organizace zřizované obcemi 
• NNO 
• církve, církevní organizace 
• OSS, PO OSS, další subjekty podílející 

se na realizaci vzdělávacích aktivit 

 
 
Další podmínky programu: 

• Projekt musí být v souladu s akčním plánem vzdělávání - akční plány vzdělávání 
zpracovávají pro SŠ krajské úřady, pro ZŠ obce nebo místní akční skupiny. 

• Projekt zajišťuje bezbariérovost (pokud škola nemá bezbariérový přístup do odborných 
učeben). Součástí projektu jsou stavební úpravy přispívající k bezbariérovosti zařízení nebo 
pořízení speciálního vybavení nebo kompenzačních pomůcek. 

• Do projektu lze zahrnout úpravy venkovního prostranství (zeleň). 
• Doba udržitelnosti výstupů projektu je 5 let od vyplacení poslední částky dotace. 
• Způsobilými výdaji jsou primárně stavební úpravy a pořízení zařízení a vybavení pro odborné 

učebny a klíčové kompetence. 
• Způsobilé mohou být také neinvestiční náklady na vybavení učeben. 


