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PŘÍPRAVA NA VYHLAŠENÍ VÝZVY  
ROZVOJ VÝUKOVÝCH KAPACIT 
MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
ZŘIZOVANÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝMI 
CELKY 
 
Harmonogram výzvy: 
Výzva vyhlášena:  měla by být nyní výzva v druhé polovině září 2015  
Termín pro příjem žádostí: říjen – listopad 2015 
Vyhodnocení : listopad – prosinec 2015 
Příjemci dotací: 
územně samosprávné celky (obce a města nebo svazky obcí zřizující školy a školská zařízení) 
Výše spolufinancování (územní rozpočty + fond investic ŠPO): 15% z celkových nákladů akce 
Objem poskytnuté dotace minimálně: 2 mil. Kč 
Objem poskytnuté dotace maximálně: 30 mil. Kč. 
Základní vymezení a cíl výzvy 
Evidenční číslo programu: 133 310  (národní zdroje) 
 
Účastníci programu 

Účastníky programu jsou obce nebo svazky obcí zřizující mateřskou školu nebo základní školu v právní formě 
- příspěvkové organizace vykonávající činnost mateřské nebo základní školy zřizované obcí 
- nebo dobrovolné svazky obcí zřizující mateřskou nebo základní školu v právní formě 
- školské právnické osoby vykonávající činnost mateřské nebo základní školy zřizované dobrovolným svazkem 
obcí 
- příspěvkové organizace vykonávající činnost mateřské nebo základní školy zřizované dobrovolným svazkem 
obcí. 
(Základní školou se v tomto programu rozumí základní škola podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení, která v souladu s § 178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. musí mít 
školský obvod.) 
 
Účelové určení dotace 

Dotace v tomto programu budou poskytovány na investiční výdaje na vytvoření nových výukových kapacit v 
základní škole, kterou zřizuje obec nebo svazek obcí, a které se podle § 178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. 
stanovuje školský obvod, nebo v mateřské škole, kterou zřizuje obec nebo svazek obcí. 
Vytvoření nových výukových kapacit lze uskutečnit formou 
- výstavby nových prostor, 
- přístavby, 
- rekonstrukce a modernizace stávajících prostor. 
Z dotace lze hradit účelně a hospodárně vynaložené výdaje na projektovou činnost, inženýrskou činnost 
(technický dozor investora, koordinátor BOZP, organizátor výběrových řízení, apod.), dodávky interiérového 
vybavení (vestavěný nábytek, mobiliář), AV techniku, laboratorní vybavení, informační systémy, úpravy 
venkovních ploch apod. Rozsah nově vytvářených výukových kapacit není omezen. Doplňkové kapacity mohou 
být vytvářeny do výše odůvodněné rozsahem nových výukových kapacit. Doplňkovými kapacitami se rozumí 
kapacity odborných učeben, zázemí školy, popřípadě kapacity zařízení školního stravování a školní družiny. 
Jejich vytvoření lze v tomto programu financovat, pouze pokud je nezbytné k plnění povinností právnické osoby 
vykonávající činnost školy nebo zřizovatele vyplývajících ze zvýšení rejstříkové kapacity v důsledku vytvoření 
nových výukových kapacit a nelze je zajistit jinak než investicí. 
 
 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte, posoudíme ZDARMA Vaše podmínky a sdělíme možnost získání 
dotace. 


