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I. 
 

Komentář k návrhu rozpočtu statutárního města Děčín 
na rok 2018 

 
 

 
Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2018 byl sestaven:  
 
- v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní  
a vyhláškou MF ČR č. 276/2017 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních 
částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (vše v platném 
znění), 

- v souladu s  rozpočtovým výhledem zpracovaným Ing. Luďkem Tesařem CITYFINANCE na 
období 2017 – 2021, 

- s ohledem na očekávané plnění roku 2017, upravenou predikci daňových příjmů dle 
CITYFINANCE a MF ČR na rok 2018,  

- z podkladů jednotlivých útvarů magistrátu a v souladu s platným organizačním řádem 
statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín. 

 
 

Finanční situaci města ovlivňuje zejména: 
 
- pokračující příznivý vývoj ekonomiky státu, který se promítá do zvýšeného inkasa 

daňových příjmů, 
- změna rozpočtového určení daní od 1. 1. 2018, tj. navýšení podílu na dani z přidané 

hodnoty z 21,4 % na 23,58 %,  
- naproti tomu riziko predikce daňových příjmů, zejm. z důvodu možného nadhodnocení 

ekonomického růstu, pokračující vliv zavedení kontrolního hlášení a elektronické evidence 
tržeb na výši skutečného inkasa daní a další legislativní změny (např. zvýšení slevy na druhé 
a další dítě, navýšení platů zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve veřejné správě apod.), 

- další mírný pokles počtu obyvatel, meziročně o cca 218 obyvatel (k 1. 1. 2017 mělo město 
Děčín 49 521 obyvatel ve srovnání s údajem k 1. 1. 2016, kdy mělo město 49 739 obyvatel), 
a na to navazující negativní vliv na výši daňových příjmů města, 

- minimální výše kapitálových příjmů z důvodu významné privatizace majetku v minulých 
obdobích s dopadem i do výše nedaňových příjmů (např. nízké inkaso z pronájmů, služeb 
aj.). 

 
Návrh rozpočtu je předkládán jako vyrovnaný a z důvodu zapojení přebytku hospodaření 
minulých let a střednědobého úvěru je schodkový.  
 
Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 841 913 tis. Kč a jsou ve srovnání se schváleným 
rozpočtem r. 2017 vyšší o 99 846 tis. Kč. Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši 962 326 tis. 
Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2017 jsou vyšší o 172 883 tis. Kč. Financování je 
navrhováno ve výši 120 413 tis. Kč. 
 
K jednotlivým oblastem příjmů a výdajů: 
 
Na úseku rozhodných daňových příjmů je navrhován objem 700 000 tis. Kč. V návrhu rozpočtu 
na tomto úseku je promítnuto navýšení oproti schválenému rozpočtu r. 2017 o 86 000 tis. Kč. Při 
návrhu rozpočtu bylo vycházeno z predikce na r. 2017 propočtené Ing. Luďkem Tesařem 
CITYFINANCE a z predikce MF ČR. Makroekonomická predikce MF ČR předpokládá meziroční 
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nárůst inkasa daňových příjmů obcí o 8,8 % ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2017. 
V návrhu rozpočtu města Děčín na r. 2017 je navrhováno navýšení o 15,2 % vzhledem ke 
skutečnosti r. 2016 a o 6,7 % vzhledem k předpokládanému plnění daní r. 2017. 
 
Na úseku daní a poplatků z vybraných činností a služeb je navrhován celkový objem 26 190 
tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu r. 2017 se jedná o snížení o 19 112 tis. Kč, a to v důsledku 
rozpočtování daně z hazardních her v novém seskupení položek daně, poplatky a jiná 
obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her, které bylo u zavedeno novelou vyhlášky  
o rozpočtové skladbě od 1. 1. 2017. Se započtením tohoto příjmu dochází celkově k navýšení 
příjmů z poplatků o 10 888 tis. Kč vzhledem ke schválenému rozpočtu roku 2017.   
 
Na úseku správních poplatků je navrhováno na základě vývoje těchto příjmů v r. 2017  
a předpokládaného vývoje v r. 2018 snížení o 1 000 tis. Kč na objem 13 000 tis. Kč.  
 
Na úseku nedaňových příjmů je navrhován objem ve výši 22 426 tis. Kč, který vychází ze 
skutečného plnění v r. 2017 a oproti schválenému rozpočtu r. 2017 je o 611 tis. Kč vyšší, a to 
zejména u příjmů z vlastní činnosti (příjem z prodeje drobných předmětů a občerstvení 
v infocentrech). 
 
Na úseku kapitálových příjmů je navrhován objem 3 000 tis. Kč, jedná se o prodej pozemků a 
ostatní. Na tomto úseku se projevuje dlouhodobě klesající trend v souvislosti s již téměř 
dokončenou privatizací majetku města, kdy lze, s výjimkou mimořádných prodejů, očekávat 
pouze prodej zbytkového majetku.  
 
Na úseku dotací je rozpočtován příspěvek na výkon státní správy ve výši 47 297 tis. Kč, tj.  
o 2,347 mil. Kč vyšší než ve schváleném rozpočtu r. 2017. Příspěvek je určen na částečnou 
úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Objem příspěvku na výkon státní správy pro 
rok 2018 byl valorizován o 5 % a byla zohledněna meziroční změna počtu obyvatel jednotlivých 
správních obvodů. Dále je součástí příspěvku na výkon státní správy také paušální platba na 
financování veřejného opatrovnictví ve výši 29 tis. Kč na jednoho opatrovance za rok podle 
skutečného počtu opatrovanců k 31. 3. 2017 a paušální platba na jeden vydaný občanský 
průkaz (107 Kč). 
 
Ostatní účelové dotace lze rozpočtovat dle platné metodiky až na základě vydaného rozhodnutí, 
resp. skutečně poskytnutých dotací. 
 
Na úseku provozních výdajů je navrhován objem 758 776 tis. Kč. Oproti r. 2017 se jedná  
o navýšení o více než 85,5 mil. Kč, které je směrováno zejména na řešení potřeb v oblasti 
dopravy (zejména oprav komunikací), školství, řešení zanedbanosti objektů využívaných 
příspěvkovými organizacemi, bezpečnosti a veřejného pořádku. Dále se zvýšení navrhuje na 
úseku kultury, sportu, sociálních služeb a veřejné správy, kde je pokryta m. j. legislativní změna 
u platů a zákonných odvodů.   
 
Ke značnému nárůstu provozních výdajů došlo m. j. přesunutím velkých oprav z kapitálových 
výdajů do provozní části rozpočtu. Jedná se o opravy veškerého majetku města, které byly dříve 
hrazeny v rámci kapitálových výdajů. 
 
Na úseku kapitálových výdajů je navrhován objem 203 550 tis. Kč. V rámci strojních investic je 
navrhováno částečné finanční pokrytí obměny strojního zařízení příspěvkových organizací, 
obměny parkovacích automatů, pořízení UV lamp pro Aquapark Děčín. Zámku Děčín je 
navrhováno předfinancovat projekt Cíl 3 na koupi knihovny do expozice a kachlových kamen, 
dále je navrženo předfinancovat projekt Modernizace varovného informačního systému. Další 
finanční prostředky jsou směrovány do obnovy vozového parku, pokračování výstavby 
metropolitní sítě a na nutné pořízení hardwaru a softwaru.  
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Objem rozestavěných akcí je navrhován ve výši 74 121 tis. Kč. Jedná se o dokončení akcí 
financovaných z úvěru ve výši 70 413 tis. Kč a akce Zajištění nestabilního skalního masivu 
v lokalitě Chlum ve výši 3 708 tis. Kč, která je financována z vlastních zdrojů.  
 
V rámci zahajovaných akcí je navrhováno k zahájení 36 akcí v celkovém objemu 97 465 tis. Kč. 
Jedná se např. o akci ŠJ Sládkova – snížení energetické náročnosti budovy v objemu 14 000 tis. 
Kč, která bude financována z úvěru. Dále je na participativní rozpočet vyčleněna částka 5 000 
tis. Kč. Participativním financováním je nově umožněno obyvatelům města rozhodnout  
o konkrétním účelu vynaložení finančních prostředků z rozpočtu města. Dalších 7 000 tis. Kč 
bylo vyčleněno na podporu výstavby RD v katastru města Děčín, a to finančním příspěvkem 
města na výstavbu technické infrastruktury (přípojky vody, plynu, kanalizace, přístupová 
komunikace, veřejné osvětlení) a čistíren odpadních vod pro rodinné domy na území města. 
Byla vytvořena také rezerva na nepředvídané výdaje v počátku roku 2018. 
 
V návrhu rozpočtu na rok 2018 je také navrženo pokrýt výkupy nemovitostí v celkové výši 
1 714 tis. Kč. 
 
Ve třídě financování je rozpočtováno čerpání střednědobého úvěru na úhradu akcí kapitálové 
části rozpočtu ve výši 84 413 tis. Kč, dále jsou zabezpečeny pravidelné čtvrtletní splátky 
střednědobého úvěru Komerční bance, a. s. v celkové roční výši 24 000 tis. Kč. Dle smlouvy  
o úvěru město bude v následujícím roce úvěr splácet pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 
2 000 tis. Kč. V návrhu rozpočtu na rok 2018 jsou zapojeny předpokládané zdroje hospodaření 
roku 2017 ve výši 60 000 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky, které jsou již na účtech města, 
zejména o nečerpanou kapitálovou rezervu města v roce 2017, zapojení překročených 
kapitálových příjmů zejména z prodeje areálu Maxiček a předpokládané překročení daně 
z hazardních her.  
 
Provozní saldo, které je zásadním ukazatelem finančního zdraví obce, činí v návrhu rozpočtu  
80 137 tis. Kč (rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji), tj. 9,6 % běžných příjmů  
r. 2018. Doporučováno je saldo provozních výdajů ve výši alespoň 25 % běžných příjmů, není 
proto doporučováno další navyšování provozních výdajů. 
 
V návrhu rozpočtu na rok 2018 se podařilo zabezpečit pokrytí zvýšených provozních výdajů, 
řešit zejména navýšení výdajů na opravy a údržbu majetku města vč. majetku svěřeného 
příspěvkovým organizacím, financovat významné rozestavěné akce a pokrýt celou řadu nově 
zahajovaných kapitálových akcí.  
 
Předpokládáme, že v březnu 2018 dojde k rozdělování dalších zdrojů z hospodaření roku 2017, 
zejména z předpokládaného překročení daňových příjmů, daně z hazardních her a případného 
nečerpání výdajů. Další zdroje město obdrží v průběhu roku z vratek dotací u akcí, které byly 
městem předfinancovány.  
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Tabulka č. 1

(v tis. Kč)
Schválený Rozdíl
rozpočet NR18-SR17

na r. 2017
Provozní příjmy 813 994 740 067 800 917 806 000 838 913 98 846
z toho:
         daňové příjmy 678 120 673 302 679 059 718 000 769 190 95 888
         nedaňové příjmy 33 940 21 815 24 237 18 000 22 426 611
         dotace 101 934 44 950 97 621 70 000 47 297 2 347
Kapitálové příjmy 61 096 2 000 2 000 0 3 000 1 000
z toho:
         příjmy z prodeje majetku 8 260 2 000 2 000 0 3 000 1 000
         investiční transfery 52 836 0 0 0 0 0
PŘÍJMY CELKEM 875 090 742 067 802 917 806 000 841 913 99 846
Provozní výdaje 658 720 673 239 797 559 706 000 758 776 85 537
Kapitálové výdaje (do r. 2016 vč. velkých oprav) celkem 95 696 116 204 215 139 75 500 203 550 87 346
z toho: 0
         strojní akce 14 383 8 720 12 932 18 905 10 185
         rozestavěné akce 4 857 16 236 21 502 74 121 57 885
         zahajované akce 71 887 87 982 134 204 97 465 9 483
         úroky z dlouhodobého úvěru 2 125 2 000 1 067 0
         rezerva aj. 0 938 42 626 4 345 3 407
         účelové investiční dotace 7 000
         výkupy nemovitostí 2 444 328 2 808 1 714 1 386
VÝDAJE CELKEM 754 416 789 443 1 012 698 781 500 962 326 172 883
FINANCOVÁNÍ , tj.
rozdíl mezi příjmy a výdaji -120 674 47 376 209 781 -24 500 120 413
v tom:
    zapojení finančních prostředků z minulých let -88 215 70 000 215 403 0 60 000
    dlouhodobé přijaté půjčené prostředky x x 67 904 84 413
    uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -20 081 -22 624 -73 526 -24 500 -24 000
    z toho mimořádná splátka úvěru -3 113 x x
    operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů -12 378 x x

Návrh rozpočtu Příjmy Výdaje Rozdíl   
Provozní rozpočet 838 913 758 776 80 137
Kapitálový rozpočet 3 000 203 550 -200 550
CELKEM 841 913 962 326 -120 413

Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2018

Rekapitulace 
příjmů, výdajů a financování v roce 2018

Ukazatel
Upravený 

rozpočet             

k 30.9.2017

Rozpočtový 

výhled 2018

Skutečnost k 

31.12.2016

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2018
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Tabulka č. 2

(v tis. Kč)
Upravený 

Zodp. rozpočet

odbor k 30.9.2017

678 120 673 302 358 016 679 059 745 372 718 000 769 190

OE 319 035 308 000 153 578 313 757 333 588 328 000 328 000

1111 139 294 144 000 72 939 144 000 160 000 154 000 161 000
1112 15 857 4 000 1 903 4 000 4 000 5 000 4 000
1113 14 034 13 000 6 192 13 000 13 800 13 000 13 000
1121 145 025 147 000 65 756 147 000 149 000 150 000 150 000
1122 4 825 x 6 788 5 757 6 788 6 000 x

OE 265 797 279 000 142 800 279 000 311 000 301 000 345 000
1211 265 797 279 000 142 800 279 000 311 000 301 000 345 000

50 353 45 302 14 835 26 302 27 585 46 000 26 190

1334 OZP 25 50 22 50 30 35
1335 OZP poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 4 2 0 2 5 5
1340 OE 21 700 21 500 11 704 21 500 21 500 21 500
1341 OE 1 368 1 300 1 018 1 300 1 300 1 300
1342 OE 463 400 58 400 400 400
1343 OSC 1 457 1 500 1 121 1 500 2 800 1 500
1345 OE 288 250 97 250 250 250
1351 OE 2 721 2 000 0 0 0 x
1353 OSC 1 425 1 300 662 1 300 1 300 1 200
1355 OE 20 892 17 000 0 0 0 x
1359 OE 10 x 153 x 0 x

OE 15 150 14 000 8 224 14 000 11 000 15 000 13 000
1361 15 150 14 000 8 224 14 000 11 000 15 000 13 000

OE x x 16 811 19 000 35 199 0 30 000

1381 daň z hazardních her x x 9 612 15 000 28 000 30 000
1382 zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů x x 926 500 926 x
1383 zrušený odvod z výherních hracích přístrojů x x 6 273 3 500 6 273 x

OE 27 785 27 000 21 768 27 000 27 000 28 000 27 000
1511 27 785 27 000 21 768 27 000 27 000 28 000 27 000

33 940 21 815 18 007 24 237 28 087 18 000 22 426

15 840 13 409 7 386 13 409 13 613 16 000 14 226

1014 2111 OZP 466 280 289 280 392 380
2143 2111 OPO inzerce 38 x 48 x 50 x 120
2219 2111 MP 5 177 4 900 2 563 4 900 4 900 4 900
2219 2111 OPO 1 936 2 000 1 089 2 000 2 000 2 000
2229 2111 OKD ostatní záležitosti v silniční dopravě - odklizení a likvidace vraků 4 x 2 0 2 0

správní poplatky

Majetkové daně

komunikace - parkovací automaty

Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her

daň z nemovitých věcí
Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti 

veterinární péče - služby útulku

komunikace - parkovací karty

Provozní rozpočet - příjmy

Schválený 

rozpočet   

na rok 2017

Skutečnost 

k 30.6.2017Paragraf Položka
Skutečnost k 

31.12.2016

Očekávaná 

skutečnost 

2017

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2018

Rozpočtový 

výhled 2018

Třída 1 - daňové příjmy

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

daň z příjmů fyzických osob placená plátci
daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
daň z příjmů právnických osob 

Správní poplatky

Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
daň z přidané hodnoty

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

poplatky za komunální odpad
poplatek ze psů
poplatek za rekreační pobyt
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek z ubytovací kapacity

daň z příjmů právnických osob za město

odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF

ostatní odvody z vybraných činností
odvod z loterií - dílčí odvod z VHP

odvod z loterií a podobných her kromě výher. hracích přístrojů
příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti
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Upravený 

Zodp. rozpočet

odbor k 30.9.2017

Schválený 

rozpočet   

na rok 2017

Skutečnost 

k 30.6.2017Paragraf Položka
Skutečnost k 

31.12.2016

Očekávaná 

skutečnost 

2017

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2018

Rozpočtový 

výhled 2018

3319 2111 OŠK 309 100 -83 100 100 100
3612 2111 OMH 42 34 25 34 50 50
3613 2111 OMH 161 111 50 111 90 90
3632 2111 OMH 1 523 1 206 549 1 206 986 1 006
3635 2111 OSÚ platby za 8. změnu územního plánu města Děčín 172 0 172 171 0
3639 2111 OPO 68 40 42 40 60 40
3639 2111 SMS 157 90 36 90 100 100
3639 2111 OE 10 12 3 12 6 6
3725 2111 OMH 3 688 3 344 2 040 3 344 3 794 3 844
6171 2111 OPO 741 510 380 510 200 510
2143 2112 OPO prodej reklamních předmětů 16 10 6 10 12 30
2143 2112 OPO příjmy z prodeje zboží 250 600
3639 2119 OMH 1 504 600 347 600 450 450

3 416 2 421 1 940 2 421 3 185 0 2 785

3639 2131 OMH 2 260 1 500 1 468 1 500 2 200 1 800
2144 2132 OKD ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely 211 209 63 209 209 209
2232 2132 OMH 1 1 0 1 1 1
3612 2132 OMH 83 99 41 99 80 80
3613 2132 OMH 353 137 114 137 200 200
3632 2132 OMH 456 455 228 455 455 455
6171 2132 OPO 52 20 26 20 40 40

OE 716 10 669 10 675 0 10

6310 2141 13 10 8 10 12 10
6310 2142 příjmy z podílu na zisku a dividend 672 x 659 0 659 x
6171 2143 kursové rozdíly v příjmech 31 x 2 0 4 x

7 080 4 975 3 479 5 001 4 774 0 4 405

2169 2212 OSU ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách 259 70 59 70 55 0
2299 2212 OSC ostatní záležitosti v dopravě 3 703 3 000 1 719 3 000 2 500 3 000
3113 2212 OR sankční platby přijaté od jiných subjektů - INSKY, s. r. o. 30 x x x x x x
3412 2212 OMH multifunkční hřiště zimní stadion - sankce x x 18 18 x
3635 2212 OR sankční platby přijaté od jiných subjektů 23 x x x x x x

2212 OMH,OPO,
OSV smluvní pokuty 445 x x x x x x

3769 2212 OZP ostatní správa v ochraně životního prostředí 331 5 32 5 32 5
5311 2212 MP bezpečnost a veřejný pořádek 1 413 1 600 609 1 600 1 100 1 100
6171 2212 OSC činnost místní správy 460 300 270 300 297 300
3319 2229 OŠK vratky dotací OŠK x x 1 0 1 x
3321 2229 OŠK 362 x 550 0 550 x
3412 2229 OŠK vratka SH ul. Práce x x 163 0 163 x
3635 2229 OE 17 x x x x x x
4171 2229 OSV 3 x x x x x x
4179 2229 OSV 16 x 1 0 1 x
4185 2229 OSV x x 9 0 9 x
4189 2229 OSV 2 x 1 0 1 x

pohřebnictví - služby

Městský rezervační systém
nájem bytů - služby
nebytové hospodářství - služby

pohřebnictví - kaple

ostatní přijaté vratky transferů - vratka dotace Zámek Děčín, p.o.

vrácení daru od HSRD

vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci
vratky transferů - příspěvek na živobytí

vratky transferů - péče o osobu blízkou
vratky transferů - příspěvek na motorové vozidlo

činnost místní správy
Příjmy z finančního majetku

příjmy z finančních operací - úroky

Přijaté sankční platby a vratky transferů

nebytové hospodářství - nebytové prostory

komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.
úhrada služeb pro cizí subjekty aj.
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby
využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.
činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn

Příjmy z pronájmu majetku
komunální služby - pronájem pozemků

provoz vnitrozemské plavby
bytové hospodářství

komunální služby - věcná břemena
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Upravený 

Zodp. rozpočet

odbor k 30.9.2017

Schválený 

rozpočet   

na rok 2017

Skutečnost 

k 30.6.2017Paragraf Položka
Skutečnost k 

31.12.2016

Očekávaná 

skutečnost 

2017

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2018

Rozpočtový 

výhled 2018

4345 2229 OSV 8 x 26 26 26 x
4359 2229 OSV vratky dotací OSV 8 x 21 0 21 x

6 588 1 000 4 533 3 396 5 840 2 000 1 000

2321 421 x 292 36 300 x
2322 1 139 x 633 199 640 x
2324 2 403 500 1 892 794 2 500 500
2328 neidentifikované příjmy -2 x -1 0 0 x
2329 2 627 500 1 717 2 367 2 400 500

300 x x x x x x
2420 TJ Union Děčín - vrácení půjčky z r. 2015 300 x x x x x x

OE 101 934 44 950 54 574 97 621 97 956 70 000 47 297

101 934 44 950 54 574 97 621 97 956 70 000 47 297

4111 1 556 x x x x x x

Volby do zastupitelstev krajů 1 556 x x x x x x

4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem         41 591 44 950 20 645 44 950 44 950 47 297
4116 35 568 x 19 124 29 961 30 000 0 x

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 1 228 x 1 184 1 184 x
Úřady práce 9 178 x 3 726 5 176 x
Efektivní úřad x x x x
Elektronizace služeb statutárního města Děčín 848 x x x x
Akreditované vzdělávání zaměstnanců CSS Děčín, p. o. 40 x x x x
Projekt protidrogové politiky 300 x x x x
Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí 9 772 x 5 154 10 499 x
Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí - doplatek za r. 2015 774 x x x x
Literární cena Vladimíra Vokolka 2016 - 20. Ročník 15 x x x x
Úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 322 x 84 165 x

Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 175 x 12 12 x

Dotace na výkon sociální práce 1 581 x 2 814 2 814 x
Dotace na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání x x 5 420 6 484

Zabezpečení provozu K-centra 58 x 293 293 x
Dotace na projekt protidrogové politiky "Děčínské doléčovací centrum - 

patologické hráčství"
x x 131 131 x

Dotace na "Rozvoj dětského čtenářství v Městské knihovně Děčín" x x 15 15 x
Dotace na Veřejné informační služby knihoven - VISK x x 258 258 x
Prevence kriminality - Romský mentor, Víkendové pobyty 276 x x x x
Rekonstrukce památníku obětem 1. světové války - kašna Divišova 491 x x x x
Zavádění systému energetického managementu - podpora úspor energie 
Efekt 288 x x x x

Dotace na obnovu nemovité kulturní památky - kaple Nejsvětější Trojice 
Nebočady 140 x x x x

Příspěvek zoologickým zahradám 401 x x x x
Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a Čechách (Cíl 3) 22 x 33 33 x
Dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2016 84 x x x x

přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

ostatní nedaňové příjmy j. n.

Třída 4 - přijaté dotace

Neinvestiční přijaté transfery

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR

Přijaté splátky půjčených prostředků

přijaté pojistné náhrady

vratky transferů - dotace CSS Děčín, p.o.

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy
přijaté neinvestiční dary

9



Upravený 

Zodp. rozpočet

odbor k 30.9.2017

Schválený 

rozpočet   

na rok 2017

Skutečnost 

k 30.6.2017Paragraf Položka
Skutečnost k 

31.12.2016

Očekávaná 

skutečnost 

2017

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2018

Rozpočtový 

výhled 2018

Inkluze do škol 9 131 x x x x
Rovný přístup ke vzdělání 444 x x x x
Dotace na projekt "Asistent prevence kriminality (ITI)" x x x 2 477 x
Dotace na obnovu nemovité kulturní památky - restaurace Pastýřská stěna 

čp. 236, k.ú. Podmokly
x x x 200 x

Příspěvek na obnovu kulturní památky - kaple Panny Marie Pomocné v 

Děčíně
x x x 220 x

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 70 x 6 0 6 x
4122 23 026 x 14 799 22 710 23 000 0 x

Zabezpečení lékařské pohotovostní služby 1 938 x 1 938 1 938 x
Zajištění služeb denního stacionáře a chráněného bydlení v roce 2015 100 x x x x
Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 327 x x x x
Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2017 362 x x x x
Restaurování nást. a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách 
děčínského zámku, I. etapa 306 x 200 200 x

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program 350 x x x x

Dotace na sociální služby určené CSS Děčín, p. o. 16 466 x 10 136 16 795 x
Zajištění regionálních funkcí Městské knihovny Děčín, p. o. 1 520 x 1 520 1 520 x
Dotace na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání x x 71 150 x
Dotace na "Rozvoj dívčího sportu" - DDM Teplická x x 49 49 x
Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji 22 x 17 17 x
Sportovní akce dětí a mládeže 30 x x x x
Dotace na projekt "Noc snů" 69 x 60 60 x
Dotace na Městské slavnosti 88 x x x x
Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 338 x 633 573 x
Účelová dotace k úhradě škod souv. s povodněmi v červnu 2013 (Fond 
solidarity EU) x x x x

Čajový pavilón v zámeckých zahradách x x x x
Výsadba stromů a okrasných dřevin na pozemku ZŠ a MŠ Školní x x x x
Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ Máchovo nám. x x x x
Dotační program "Sport" x x 50 x
IT olympiáda ZŠ a SŠ a Kulturně umělecký projekt "Střípky umění" x x x x
Kroužek keramiky pro děti z azylového domu (CSS Děčín) x x x x
Sportovní olympiáda základních škol Aquapark Děčín x x x x
Městské slavnosti Děčín x x x x x
Udržení provozu na trati č. 132 x x x x
Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj "PAŽIT" x x x x
Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů 
obcí na rok 2015 x x x x

Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji x x x x

Neinvestiční přijaté transfery od krajů
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Upravený 

Zodp. rozpočet

odbor k 30.9.2017

Schválený 

rozpočet   

na rok 2017

Skutečnost 

k 30.6.2017Paragraf Položka
Skutečnost k 

31.12.2016

Očekávaná 

skutečnost 

2017

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2018

Rozpočtový 

výhled 2018

Volný čas 2016 125

Dotace na projekt "Týden nejen pro seniory 2016" 78 x x x x
Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj 
PAŽIT_2016

13 x x x x

Slavnostní koncert k 30. výročí založení základní školy - ZŠ a MŠ Na Pěšině
25 x x x x

Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a 

Šluknovského výběžku - CESTA
x x 75 75 x

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - malý dotační program 395 x x x x
Dotace z programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém 
kraji

474 x x x x

Dotace na "Restaurování nástěnných a nástropních maleb v Čajovém 
pavilonu v zahradách děčínského zámku, 3. etapa

x x x 300 x

Dotace na "Terénní programy" x x x 633 x
Dotace na projekty "Volný čas 2017", "Mladé Labe 2017" a "Dance Děčín 
2017"

x x 100 100 x
Dotace na "Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská stráž" x x x 250 x

4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 123 x x x x x
Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I 41 x x x x
Revitalizace prostoru Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195 82 x x x x
PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM 813 994 740 067 430 597 800 917 871 415 806 000 838 91311



Tabulka č. 3

(v tis. Kč)
Upravený 

Zodp. rozpočet

odbor k 30.9.2017

Třída 3 - kapitálové příjmy 8 260 2 000 4 447 2 000 27 188 0 3 000 1 000
8 260 2 000 4 447 2 000 27 188 0 3 000

3639 3111 OMH prodej pozemků a ostatní 3 744 2 000 4 112 2 000 26 853 3 000
3612 3112 OMH bytové hospodářství - prodej domů a bytů 808 x 335 x 335 0
2321 3113 OMH prodej kanalizace 3 568 x x x
6171 3113 OPO prodej aut 140 x x x

Třída 4 - investiční dotace 52 836 x x x 0 0 0

4213 OE 582 x x x
v tom: MŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17 - zateplení obvod. pláště a 

výměna výplní otvorů 2 x x x
Dotace na akci "Úprava přechodu pro chodce na sil. I/13 k.ú. 
Bynov" 580 x x x

4216 OE 31 707 x x x
v tom: Elektronizace služeb statutárního města Děčín 5 303 x x x

4. část Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město 13 973 x x x
MŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17 - zateplení obvod. pláště a 
výměna výplní otvorů 39 x x x
DDM Děčín IV, Teplická 344 - bezbariérové úpravy 1 388 x x x
Děčín, obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního 
Žlebu 11 004 x x x

4223 OE 20 547 x x x
v tom: Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I 7 561 x x x

Revitalizace prostoru Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 
755/195 6 000 x x x
Revitalizace zázemí zámeckého areálu 6 986 x x x
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 61 096 2 000 4 447 2 000 27 188 0 3 000 1 000

Kapitálový rozpočet - příjmy

Par. Pol.
Schválený 

rozpočet   

na rok 2017

Rozdíl 

NR18/

SR17

Skutečnost 

k 

31.12.2016

Očekávaná 

skutečnost 

2017

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2018

Rozpočtový 

výhled 2018

31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Investiční přijaté transfery od regionálních rad

Skutečnost 

k 30.6.2017
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Tabulka č. 4

v tis. Kč
Zodpovědný Upravený 

Par. odbor rozpočet

k 30.9.2017

10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství OŽP 2 857 1 620 1 055 2 007 1 620 1 620 0

1014 973 1 100 450 1 310 1 100 1 100

1037 507 20 105 197 20 20
1039 1 377 500 500 500 500 500
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby 1 892 2 900 999 3 545 3 600 3 145 245
2141 OSČ 15 x 15 15 x x
2143 OPO 1 877 2 900 984 3 530 3 600 3 145 245

propagační činnost, rozvojové záměry aj. 1 252 1 500 719 1 192 2 430 2 000 500
infocentrum 225 1 000 265 1 938 770 745
osobní lodní doprava 400 400 0 400 400 400

22 - doprava 104 986 107 470 53 885 135 206 181 734 124 853 17 383
2212 45 796 47 000 22 467 71 924 109 010 58 000 11 000

OKD 17 846 22 000 7 131 25 660 59 210 30 000 8 000
OR 4 043 x 1 139 19 897 x x

OKD 23 907 25 000 13 798 25 000 49 800 28 000 3 000
Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod OR x x 399 399 x x

OR x x 0 968 x x
2219 MP 165 300 53 300 300 300

165 300 53 300 300 300
2221 OKD 54 502 55 850 366 600 1 000 600 -55 250

47 500 55 250 0 0 x x
1 321 x x x x x
5 108 x x x x x

573 600 366 600 1 000 600
2223 bezpečnost silničního provozu OKD x x x x 20 20
2229 2 797 3 530 457 3 211 3 596 3 556 26

OKD 2 50 0 50 50 20
OKD 1 956 2 500 202 2 181 2 500 2 500 0
OSČ 80 50 21 50 50 50 0
OKD 506 630 119 630 720 710 80
OKD 253 300 115 300 276 276

2232 OKD 1 726 790 410 790 800 800 10
1 547 510 241 510 520 520

179 280 169 280 280 280
2292 dopravní obslužnost OKD x x 30 132 58 381 67 008 61 577

Rozdíl 

NR18/SR17

cestovní ruch

silnice
opravy a údržba MK, mostků, propustků
opravy a údržba MK, mostků, propustků
zimní údržba komunikací, čištění města

ostatní zál. pozemních komunikací 

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2018

ostatní záležitosti v silniční dopravě 

Provozní rozpočet - výdaje

Schválený 

rozpočet   

na rok 2017

ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní 
veterinární péče
celospolečenské funkce lesů
Lesní úřad Děčín, p. o.

vnitřní obchod

Skutečnost k 

31.12.2016

Požadavek 

na rok 2018

Oprava chodníků podíl silnice I. třídy č. I/13 v ul. Podmokelská, Pivovarská, 
Teplická - PD

provoz parkovacích automatů
provoz veřejné silniční dopravy

kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících

kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek r. 2015
oprava a údržba přístřešků MAD

kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS

odtahy autovraků
dopravní značení aj.
znalecké posudky, nájemné aj.
dopravní světelná signalizace
pohotovostní služby

provoz vnitrozemské plavby
přívoz Dolní Žleb
přístavní můstky

Skutečnost k 

30.6.2017
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x x 28 914 56 514 65 008 61 577 6 327
2 000 0

x x 1 218 1 867 x x
23 - vodní hospodářství 1 843 2 130 1 811 3 644 54 330 5 330 3 200
2310 OKD 4 30 0 30 30 30 0
2321 807 1 000 1 239 2 177 2 300 2 000 1 000

OKD 807 1 000 62 1 000 2 300 2 000
OR x x 524 524 x x

Výměna dešťové kanalizace Maxičky  OR x x 653 653 x x
2333 409 400 79 400 400 400

OKD 409 400 79 400 400 400
2341 623 700 493 1 037 51 600 2 900

nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení OKD 623 700 156 700 51 600 2 900
Odvedení dešťových vod p.p.č. 319, k.ú. Vilsnice OR x x 337 337 x x

31, 32 - vzdělávání a školské služby 73 716 78 863 47 199 93 330 78 027 77 059
OŠK, OR 164 12 510 161 4 971 320 320

OŠK 73 552 66 353 47 038 88 359 77 707 76 739 10 386
3111 OŠK 12 208 11 035 6 062 13 233 11 519 11 419 384

0 70 4 70 70 70
12 208 10 965 6 058 11 412 11 449 11 349 384

3 410 3 300 1 650 3 300 3 384 3 384
3 089 2 500 1 296 2 544 2 667 2 667
2 115 1 990 1 376 2 366 2 023 2 023
3 594 3 175 1 736 3 202 3 375 3 275

MŠ Rakovnická - oprava plotu OR x x x 950 x x
MŠ Tylova - oprava střechy OR x x x 801 x x

3113 58 253 64 588 39 501 74 657 63 206 62 338
OŠK 54 100 43 100 100 100

inkluze do škol OŠK x 12 140 0 0 x x
OŠK 58 139 52 348 39 458 73 907 63 106 62 238 9 890

příspěvek ZŠ - provoz: 54 035 52 348 33 397 61 070 54 106 53 238 890
příspěvek ZŠ - projekt Inkluze do škol: 4 104 x 6 061 12 837 9 000 9 000

7 615 7 000 5 850 10 001 7 657 7 657
z toho projekt Inkluze do škol 384 x 575 1 146 800 800

4 377 3 800 2 467 4 953 4 700 4 700
z toho projekt Inkluze do škol 378 x 563 1 153 800 800

3 678 3 100 3 369 5 617 4 471 4 271
z toho projekt Inkluze do škol 293 x 538 1 237 800 800

6 297 5 894 4 395 8 052 6 794 6 794
z toho projekt Inkluze do škol 378 x 442 1 152 800 800

5 737 5 481 3 305 7 686 6 127 6 127
z toho projekt Inkluze do škol 390 x 564 1 140 800 800

4 013 3 433 3 585 5 918 4 056 4 056

úpravy drobných vodních toků
úpravy vodních toků, oprava břehů

příspěvky PO
mateřské školy

pitná voda 
odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

čištění odpadních vod

kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících

kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS

čištění odpadních vod - oprava dešťové kanalizace ul. U Kotelny

nepředvídatelné náklady (objízdné trasy)

nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení

provoz školských zařízení a jiné

základní školy
provoz ZŠ

příspěvek ZŠ celkem:

provoz MŠ
příspěvek MŠ:

Májová
Riegrova
Liliová
Klostermannova

Školní

Dr. Miroslava Tyrše

Na Stráni

Na Pěšině

Máchovo nám.

Kosmonautů
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z toho projekt Inkluze do škol 360 x 553 1 170 800 800
3 254 2 682 2 860 4 797 3 225 3 225

z toho projekt Inkluze do škol 359 x 574 1 171 800 800
5 426 4 476 2 724 5 154 5 474 5 474

z toho projekt Inkluze do škol 352 x 486 1 178 800 800
6 037 5 350 3 229 6 842 7 818 7 150

z toho projekt Inkluze do škol 387 x 549 1 143 800 800
5 851 5 900 3 802 7 755 6 930 6 930

z toho projekt Inkluze do škol 437 x 648 1 203 1 000 1 000
5 854 5 232 3 872 7 132 5 854 5 854

z toho projekt Inkluze do škol 386 x 569 1 144 800 800
oprava fasádní výplně - ZŠ Kamenická OR 60 x x x x x
ZŠ Vojanova - oprava zpevněné plochy před vchodem OR x x x 650 x x

3119 ostatní záležitosti základního vzdělávání OR x 150 64 2 350 100 100
Inkluze do škol - školení, cestovné aj. x 150 64 2 350 100 100

3141 OŠK 3 205 3 040 1 522 3 040 3 152 3 152 112
3 205 3 040 1 522 3 040 3 152 3 152
1 310 1 200 600 1 200 1 250 1 250
1 895 1 840 922 1 840 1 902 1 902

3294 zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků OŠK x x 50 50 50 50
x x 50 50 50 50

3299 ostatní záležitosti vzdělávání OŠK 50 50 0 0 0 x
50 50 0 0 x x

33 - kultura, církve a sdělovací prostředky 43 124 44 379 24 382 55 197 54 245 49 564 5 185
3311 divadelní činnost OŠK 9 818 9 865 5 028 10 581 11 260 11 000 1 135

9 818 9 865 5 028 10 581 11 260 11 000
3314 činnosti knihovnické OŠK 16 455 15 934 9 543 18 489 18 110 18 000 2 066

16 455 15 934 9 543 18 489 18 110 18 000
z toho: dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí 1 520 x 1 520 1 520 x x

3319 ostatní záležitosti kultury OŠK 3 645 4 470 2 781 3 700 5 154 5 154 684
3 515 4 340 2 704 3 570 5 024 5 024

kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.) 2 137 2 940 1 304 2 170 3 354 3 354 414
dotace subjektům v obl. kultury 1 378 1 400 1 400 1 400 1 670 1 670 270

80 80 38 80 80 80
50 50 39 50 50 50

3321 činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 12 072 13 010 6 809 14 687 14 010 14 010 1 000
OŠK 12 072 13 010 6 809 14 006 14 010 14 010

842 1 440 700 1 473 1 030 1 030
Zámek Děčín - oprava střechy na hlavní budově OMH x x x 681 x x

3322 1 134 1 100 100 7 432 5 711 1 400 300
OŠK 398 600 65 748 400 400
OMH 736 500 35 71 5 311 1 000

Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská stráž OR x x x 1 690 x x

školní stravování
příspěvek ŠJ:

Jungmannova

Komenského 

Kamenická

Březová

Míru 

Vojanova 

rezervační systém

Zámek Děčín, p. o.
z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3

zachování a obnova kulturních památek
 obnova kulturních památek
 obnova kulturních památek

Sládkova 

pedagogické centrum

Městské divadlo Děčín, p. o.

Městská knihovna Děčín, p. o.

ostatní kulturní činnost

kronika

pedagogické centrum
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Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor D3 OR x x x 4 923 x x
3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a histor. podvědomí OR x x 121 308 0 x

Dokončení obnovy Kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně x x 121 308 x x
34 - tělovýchova a zájmová činnost 41 587 42 530 25 883 49 339 55 105 50 930 8 400
3412 28 482 27 560 15 366 33 870 36 790 33 260 5 700

OŠK 15 130 13 760 7 804 15 854 17 160 16 760 3 000
OMH 6 700 6 700 3 600 6 700 7 200 7 050 350
OMH 100 100 100 100 380 380 280
OMH 507 600 300 600 970 970 370
OMH 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900
OMH 4 145 4 500 1 662 4 522 7 980 5 000 500

Sportovní hala Maroldova - oprava kanalizace OMH x x x x 1 200 1 200
OMH x x x 216 0 x
OR x x x 3 978 0 x

3419 ostatní tělovýchovná činnost OŠK 7 847 8 130 7 383 8 130 10 560 10 560 2 430
z toho: 2 972 4 000 2 733 3 150 4 090 x

4 875 4 130 4 650 4 980 6 470 x
3421 5 165 6 680 3 134 7 179 7 545 6 900 220

OŠK 5 165 4 680 2 459 5 179 5 045 4 900
dětské koutky, pískoviště aj. OKD x 2 000 675 2 000 2 500 2 000

3429 TAJ - PAP 93 160 0 160 210 210 50
35 - zdravotnictví OSV 2 729 1 018 789 2 906 1 022 1 022 4
3512 545 518 234 518 522 522
3513 2 164 500 535 2 368 500 500
3522 Ostatní nemocnice 20 x 20 20 x x
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj 34 417 52 012 15 562 56 231 132 683 74 771 22 759
3612 5 50 0 50 40 25 -25

OMH 5 50 0 50 40 25
3631 OKD 11 289 16 000 5 835 15 464 13 400 13 400 -2 600

7 317 8 000 3 669 8 000 8 000 8 000
3 972 8 000 2 166 7 464 5 400 5 400

3632 4 264 5 300 1 171 5 300 5 210 5 210 -90
OMH 212 300 75 300 330 330
OMH 4 052 1 860 398 1 860 1 640 1 640
OKD x 3 140 698 3 140 3 240 3 240

3635 1 174 8 700 591 8 638 14 356 9 406 706
OSÚ 507 3 500 0 3 500 2 206 2 206
OR 667 5 200 591 5 138 12 150 7 200

v tom: Bytová koncepce statutárního města Děčín x 200 x 200 x x
3639 17 685 21 962 7 965 26 779 99 677 46 730 24 768

OKD 115 120 41 120 130 130
OKD 98 150 49 101 150 110
OMH 234 200 102 200 515 210

opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.

projekty, průběžná podpora
preferované sporty

využití volného času dětí a mládeže
Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.

sportovní zařízení v majetku obce
Děčínská sportovní, p. o.
Zimní stadion - dotace na provoz
Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz
Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.
Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz

Zimní stadion PD na opravu střechy
Vrt DC 1 - zjednání nápravy havarijního stavu

úhrady za el. energii
opravy veřejného osvětlení včetně PD

pohřebnictví
pohřby bez pozůstalých 
provoz hřbitovů

územní plánování

ostatní zájmová činnost a rekreace

Stomatologická péče
Lékařská služba první pomoci

bytové hospodářství
vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné

veřejné osvětlení

údržba zeleně na hřbitovech

pořízení a změny ÚP a ÚAP
ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)

komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
ekologické WC
provoz tržnice vč. nájemného
geoplány, výpisy, znalecké posudky
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daň z nabytí nemovitých věcí aj. OMH 199 150 11 150 100 50
projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. OMH x 500 167 1 454 1 500 1 500
opravy majetku ve výpůjčce PO OMH x 10 000 33 6 896 70 590 26 500 16 500
v tom: jmenovité akce nad 500 tis. Kč OMH x x x x 44 250 16 500

OMH 2 880 3 333 1 042 3 046 11 915 4 000 667
provoz WC OPO 471 610 201 610 1 187 670
funkce energetika OPO x 167 83 167 90 90

PRIM-SMS 13 680 6 682 5 886 10 699 13 450 13 450 6 768
1 935 2 000 966 2 000 2 000 2 000 0

ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - provoz x 30 0 30 920 920 890
Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - provoz 203 203 203

8 779 3 375 3 690 6 371 3 630 3 630 255
ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - platy x 95 0 95 4 000 4 000 3 905
Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - platy 72 72 72

2 966 1 150 1 230 2 171 1 240 1 240 90
ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - odvody x 32 0 32 1 360 1 360
Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - odvody 25 25

OSÚ 8 50 4 50 50 20
Demolice objektu č.p. 630 v k.ú. Podmokly, Teplická ul. OR x x 89 1 574 x x
Odvlhčení obj. restaurace Pastýřská stěna OR x x 0 47 x x
Oprava a výměna oken restaurace Pastýřská stěna OR x x 257 1 313 x x
Oprava chodníku podél silnice I. třídy v ul. Podmokelská,Teplická-PD OR x x x x x x
Oprava části SD Střelnice čp. 691, Děčín I OR x x x 352 x x

37 - ochrana životního prostředí 85 675 89 320 37 607 89 728 102 122 91 270 1 950
3719 OŽP 0 x 0 136 x x
3721 OKD 1 328 1 650 517 1 650 1 650 1 650
3722 OKD 22 496 22 800 12 889 22 010 25 000 25 000
3723 OKD 6 255 8 500 2 907 8 500 7 000 7 000
3725 OKD 18 339 16 800 7 510 16 800 17 000 17 000
3729 OKD 749 1 500 786 1 500 4 000 1 500 0

261 300 144 300 2 800 300
488 1 200 642 1 200 1 200 1 200

3733 monitoring půdy a podzemní vody OŽP 0 20 1 20 30 20
3741 14 170 13 000 7 400 13 560 15 000 15 000 2 000

OŽP 14 170 13 000 7 400 13 560 15 000 15 000
3742 2 095 1 800 365 2 302 2 200 1 900 100

OŽP 1 433 1 600 0 1 600 1 700 1 700
OMH 662 200 60 199 500 200

Odstranění havarijního masívu na pozemcích p.č. 564 a 565, k.ú. Podmokly OR x x 305 306 x x
Děčín - skalní svah u Via Ferraty OR x x 0 197 x x

3745 OKD 20 157 23 000 5 232 23 000 29 892 21 900 -1 100
17 844 22 000 4 806 22 000 28 092 20 800

ostatní majetek (opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.)

Středisko městských služeb Děčín
provoz

platy

sběr a svoz ostatních odpadů
využívání a zneškodňování kom. odpadů
ostatní nakládání s odpady

jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob
provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)

ochrana druhů a stanovišť

odvody  SP a ZP

znalecké posudky, studie

zapojení poplatků za znečišťování ŽP
sběr a svoz nebezpečných odpadů
sběr a svoz komunálních odpadů

Zoologická zahrada Děčín, p. o.
chráněné části přírody
v tom: monitoring skal 
           údržba skal

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
    údržba zeleně

17



Zodpovědný Upravený 

Par. odbor rozpočet

k 30.9.2017

Rozdíl 

NR18/SR17

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2018

Schválený 

rozpočet   

na rok 2017

Skutečnost k 

31.12.2016

Požadavek 

na rok 2018

Skutečnost k 

30.6.2017

x 250 0 250 x x
2 313 1 000 426 1 000 1 800 1 100

3749 OKD 86 250 0 250 300 250
3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí OŽP 50 50

TAJ - PAP 66 x x x 0 x
3900 66 x x x x x

OSV 47 468 29 728 28 604 59 084 34 859 33 439 3 711
4329 174 268 24 268 292 292 24
4339 764 300 507 7 045 477 477 177

339 300 300 300 300 300
výkon pěstounské péče 425 x 207 6 745 x x
projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně x x x x 177 177

4345 43 735 26 000 25 193 48 549 29 700 28 280 2 280
43 735 26 000 25 193 45 425 29 700 28 280

0 x 0 3 124 x x
4349 143 100 8 100 120 120 20

143 100 8 100 120 120 20
4359 2 648 3 050 2 872 3 112 4 260 4 260 1 210

2 592 3 000 2 847 3 000 4 000 4 000 1 000
56 50 25 112 260 260

4399 4 10 0 10 10 10 0
nákup tiskopisů na recepty na omamné látky 4 10 0 10 10 10

52 - civilní připravenost na krizové stavy PRIM - KŘ 280 170 56 300 370 370 200
5212 137 80 15 100 100 100
5272 67 30 15 70 70 70
5273 75 30 25 50 100 100
5279 1 30 1 80 100 100
53 - bezpečnost a veřejný pořádek MP 33 546 38 501 16 376 38 411 44 025 44 025 5 524
5311 33 546 38 501 16 376 38 411 44 025 44 025

2 442 3 500 949 3 410 3 800 3 800
23 212 26 120 11 520 26 120 30 019 30 019

7 892 8 881 3 907 8 881 10 206 10 206
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém 3 425 4 715 1 767 5 255 6 285 4 785 70
5512 3 425 4 715 1 767 5 255 6 285 4 785 70

PRIM-JSDH 3 342 3 715 1 134 3 715 3 735 3 735
1 732 1 927 473 1 927 1 892 1 892
1 369 1 495 586 1 495 1 530 1 530

212 243 74 243 243 243
29 50 1 50 70 70

OMH 83 1 000 93 1 000 2 550 1 050
Zateplení a oprava fasády obj.Spojenců 159, Děčín XXXII - II. etapa OR x x 540 540 x x

61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 173 054 175 743 87 161 190 062 191 328 191 328 15 585

    údržba veřejných prostranství aj.
ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

39 - ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
Meziobecní spolupráce v ČR - vratka

43 - sociální služby 
sociální péče a pomoc dětem a mládeži

z toho: projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech 
(BIDELIN)

komunitní plánování
ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny       
pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.

ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

ochrana obyvatelstva

ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
miniškolka                                                                                        

Centra sociálně rehabilitačních služeb
Centrum sociálních služeb Děčín , p.o.
OSV - zapojení darů pro sociální účely

ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

odvody SP a ZP

požární ochrana - dobrovolná část
požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH

provoz
platy
odvody SP a ZP

činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni
ostatní správa v oblasti krizového řízení
záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie 
provoz
platy

školení, cestovné
požární ochrana 
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6112 TAJ - PAP 4 761 5 290 2 544 5 290 6 779 6 779 1 489
47 90 26 90 90 90

3 789 4 080 2 026 4 080 5 189 5 189
925 1 120 492 1 120 1 500 1 500

6115 volby do zastupitelstev ÚSC 1 083 x x x x x
OPO 541 x x x x x

TAJ - PAP 527 x x x x x
14 x x x x x

školení, cestovné 1 x x x x x
6171 167 210 170 453 84 617 184 772 184 549 184 549 14 096

OPO 37 731 43 171 19 534 43 873 44 355 44 355 1 184

37 622 42 000 19 103 41 557 42 930 42 930 930
109 1 171 93 1 966 1 425 1 425 254

projekt Inkluze do škol 109 912 49 1 423 1 000 1 000
ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb x 8 0 8 25 25
ITI - Asistent prevence kriminality x 1 0 61 305 305
Místní akční plán x 250 44 474 40 40
Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků 25 25
Koordinátor terénní práce v Děčíně 30 30

TAJ - PAP 1 652 2 180 1 076 2 190 2 200 2 200 20
 TAJ - PAP 92 151 90 091 46 203 99 796 98 685 98 685 8 594

TAJ - PAP 91 677 88 820 45 421 97 433 96 806 96 806 7 986
474 1 271 782 2 363 1 879 1 879

projekt Inkluze do škol 324 1 063 686 1 880 500 500
ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb x 6 0 6 145 145
ITI - Asistent prevence kriminality x 2 0 82 170 170
Místní akční plán 150 200 96 395 40 40

150 150
Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce 365 365
Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků 325 325
Koordinátor terénní práce v Děčíně 184 184

TAJ - PAP 31 024 29 614 15 397 32 811 33 382 33 382 3 768

30 933 29 210 15 273 32 004 32 800 32 800
91 404 124 807 582 582

projekt Inkluze do škol 42 335 92 663 70 70
ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb x 2 x 2 50 50
ITI - Asistent prevence kriminality x 1 x 41 60 60
Místní akční plán 49 66 32 101 15 15

Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)

OR x x 338 350 x

z toho:
  provoz (ostatní)
  provoz (projekty):

školení, cestovné aj.

zastupitelstva obcí
provoz
odměny
odvody SP a ZP

provoz
odměny
odvody SP a ZP

  Výměna oken v budově Magistrátu města Děčín, ul. Na Valech 156, 
  Děčín-Podmokly

x

odvody SP a ZP
z toho:
  odvody SP a ZP (ostatní)
  odvody SP a ZP (projekty):

platy
z toho:
  platy (ostatní)
  platy (projekty):

činnost místní správy
provoz správy
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Zodpovědný Upravený 

Par. odbor rozpočet

k 30.9.2017

Rozdíl 

NR18/SR17

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2018

Schválený 

rozpočet   

na rok 2017

Skutečnost k 

31.12.2016

Požadavek 

na rok 2018

Skutečnost k 

30.6.2017

Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce 125 125
Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků 167 167
Koordinátor terénní práce v Děčíně 95 95

TAJ - PAP 4 335 5 087 2 108 5 792 5 617 5 617
PRIM 317 310 299 310 310 310

63 - finanční operace 6 074 1 500 6 069 8 413 2 000 2 000 500
6310 úroky ze střednědobého úvěru OE 0 0 0 1 118 500 500
6330 OSV x x 37 38 x x
6399 OE 6 074 1 500 6 032 7 257 1 500 1 500

1 249 1 500 275 1 500 1 500 1 500
daň z příjmů právnických osob za město 4 825 x 2 757 5 757 x x

64 - ostatní činnosti 1 981 640 1 874 4 901 3 265 3 265 2 625
6402 OE 275 x 962 962 x x
6409 1 706 640 912 3 939 3 265 3 265 2 625

MP 1 650 340 846 3 639 2 965 2 965
provoz 259 300 0 33 300 300
ITI - Asistent prevence kriminality - provoz x 7 0 236 285 285
platy 1 041 x 632 916 x x
ITI - Asistent prevence kriminality - platy x 25 0 1 429 1 775 1 775
odvody SP a ZP 350 x 214 303 x x
ITI - Asistent prevence kriminality - odvody x 8 0 722 605 605

OE 56 300 66 300 300 300
658 720 673 239 351 079 797 559 946 620 758 776 85 537

převody vlastním fondům

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM

ostatní finanční operace
platba DPH

finanční vypořádání se SR
ostatní činnosti jinde nezařazené

prevence kriminality

ostatní

sociální fond
příspěvky sdružením
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Tabulka č. 5a)

(v tis. Kč)

Paragraf Název Zodp. 
odbor

Celkové          
náklady

Zdůvodnění požadavku                                 
(u PO stav fondu investic k 30.06.2017)

Předpokládaná 
dotace v roce 

2018

Požadavek          
na rok 2018

Návrh rozpočtu 
na rok 2018

2219 Obměna parkovacích automatů  (PA) MP 400
Kritická situace v nedostatku či absenci
nákladních dílů pro nejstarší typy PA, které
slouží více než dvacet let

0 400 400

3111 MŠ Májová Stav FI: 296 999,75
herní prvky na zahradu OSK 400 obnova herních prvků 0 400
MŠ Riegrova Stav FI: 124 901,90
elektrická pánev OSK 95 nevyhovující techn. stav, pánev dosluhuje 0 95

traktor-sekačka OSK 250 velká rozloha zahrady, poruchový starý 
traktor je na vyřazení 0 75 75

konvektomat OSK 250 zkvalitnění stravy pro děti, nedost.stav FI 0 250
MŠ Liliova Stav FI: 49 829,00

multifunkční robot OSK 150 pův. robot je z r. 2000, vyžaduje stálé opravy, 
je zastaralý a opotřebovaný 0 150

smažící pánev OSK 200 pův. pánev je z r. 2006, je opotřebovaná 0 200
plynový sporák s troubou OSK 120 pův.sporák je z r. 1997, poruchový 0 120 120
MŠ Klostermannova Stav FI: 346 442,20

výtah na potraviny MŠ Moskevská OSK 335 bezpečnost práce, v současné době se nosí 
uvařená strava po schodech (zápis OHS) 0 335 0

klimatizace třídy MŠ Klostermann. OSK 110 v letním období překračují teploty dané 
normy 0 110

klimatizace kuchyně MŠ Moskevská OSK 50 v letním období překračují teploty dané 
normy 0 50

3113 ZŠ Školní Stav FI: 27 901,02
1ks skop.pánev elektric.BRM120912 ET/N OSK 196 zastaralá, nutná (rok pořízení 1987) 0 196
průmyslová pračka pro MŠ OSK 80 zastaralá (rok pořízení 1996) 0 80 80
ZŠ Vrchlického Stav FI: 159 411,85
cukrářská pec OSK 114 zastaralá 0 114

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

a) strojní investice
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plynový kotel šd OSK 200 zastaralý, teče 0 200 200
ZŠ Na Stráni Stav FI: 146 069,90
keramická pec OSK 150 současná pec je rozbitá, neopravitelná 0 150
ZŠ Na Pěšině Stav FI: 178 249,75
zahradní prvky MŠ Na Pěšině OSK 100 doplnění prvků - lepší vybavení 0 100
zahradní prvky MŠ Rudolfova OSK 100 doplnění prvků - lepší vybavení 0 100
ZŠ Máchovo nám. Stav FI: 289 092,76
klimatizace kuchyně MŠ M OSK 100 zkvalitnění pracovního prostředí 0 100
konvektomat do ŠJ Vilsnice OSK 200 zkvalitnění přípravy stravy 0 200
interaktivní skluzavka na zahradu MŠ M OSK 200 vybavení zahrady MŠ 0 200
sporák s plotnou,hořáky s 2x troubou ŠJ Vil. OSK 100 zkvalitnění přípravy stravy 0 100
interaktivní tabule ZŠ a MŠ OSK 150 zkvalitnění výuky 0 150
ZŠ Březová Stav FI: 202 514,28
ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25 OSK 1 000 vzduchotechnika v ŠJ 0 1 000

3141 ŠJ Jungmannova Stav FI: 288 299,27
nerezová pánev OSK 110 výměna za stávající - špatný stav 0 110

3412 Děčínská sportovní, p.o. Stav FI: 2 296 537,20

zámky ke skříňkám a k trezorkům na 
stávající čipy-hala, vč. montáže OSK 750

zjednodušení v odbavení návštěvníka a 
poskytnutí kvalitnějších služeb. Cena je 
závislá na kurzu Kč/Euro

0 750

plnoprůtočné středotlaké UV lampy vč. 
montáže OSK 1 200

pro 25 m bazén a bazén atrakcí (zlepšení 
kvality ovzduší, hygienické parametry vody, 
snížení hodnot vázaného chloru) pro 
návštěvníky haly a úspory provozních 
nákladů. Tímto opatřením již bude pokryt celý 
aquapark.

0 1 200 1 200

zpracování studie/projektu řízení provozu s 
cílem snížit energetickou náročnost 
Aquaparku

OSK 500

zadání studie řízení provozů - tepelná 
čerpadla, hydraulika topných okruhů, posílení 
a regulace jednotlivých okruhů s možností 
řízení odběrů PC - řídící systémy

0 500

kamerový systém - venkovní areál OSK 630
modernizace kamerového systému v rámci 
zvýšení bezpečnosti návštěvníků, praxe 
ukazuje, že současný stav je nevyhovující.

0 630

klimatizační jednotky do VZT OSK 550

restaurace, recepce - tyto části jsou velmi 
prosklené (v restauraci je lokální klimatizace 
instalovaná, ale z důvodu použití staršího 
chladiva již EU nepovoluje jakýkoliv zásah do 
systému) 

0 550
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výměna motorových jednotek vč. montáže OSK 900

čerpadla bazénových technologií, topných 
okruhů a VZT jsou s drobnými opravami či 
repasemi od roku 2002 mimo odstávku v 
neustálém provozním režimu a závady se u 
nich objevují stále častěji.

0 900

vybavení ubytovny zámky na el. karty v 
rámci zlepšení odbavení ubytovaných 
návštěvníků

OSK 300

vybavení zámků ubytovny na el. karty v rámci 
zlepšení odbavení ubytovaných návštěvníků, 
jedná se o vchodové dveře a jednotlivé 
pokoje.

0 300

ozvučení plaveckého areálu uvnitř i venku-
rozhlas, revize kabelových rozvodů OSK 600

zvýšení bezpečnosti v návaznosti na napojení 
na požární systém, využití ke sdělení 
informací návštěvníkům apod.

0 600

3321 Zámek Děčín, p. o. Stav FI: 223 306,11

knihovna do expozice OSK 936 předfinancování projektu cíl 3 - schváleno v 
ZM 936 936 936

kachlová kamna do expozice OSK 94 předfinancování projektu cíl 3 - schváleno v 
ZM 94 94 94

3311 Městské divadlo Děčín, p. o. Stav FI: 441 499,71
zvukový procesor kino OSK 250 současný procesor je nefunkční 0 250
pasivní 3D systém projekce OSK 350 obnova stávajícího 3D systému 0 350

digitální projektor OSK 1 900 u současného digitálního projektoru je 
životnost už překročena, byl pořízen 2009 0 1 900 1 900

klimatizační jednotka kino OSK 60

promítací kabina nemá okna, ani jiný způsob 
odvětrávání, jsou zde překračovány limity 
max. teploty na pracovišti, vysoké teploty 
ohrožují funkčnost přístrojů k promítání.

0 60

víceúčelová tiskárna OSK 170 životnost stávající tiskárny je překročena, 
opravy jsou nerentabilní 0 170

3412 nákup nové rolby pro zimní stadion OMH 3 500 výměna stávající dožilé rolby DEROL 99 0 3 500 P

3412 nákup mechanizace na úpravu plochy pro 
hřiště Ústecká OMH 700 hřiště Ústecká ul. - zimní údržba hrací plochy 0 700 P

3631 osvětlení děčínského zámku, Tyršova 
mostu a zámečku Pastýřská stěna OKD 3 000 nasvícení dominant města 3 000 3 000
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4345 Domov pro seniory Kamenická ul. - 
polohovací lůžka OSV 1 500

Potřebnost vzhledem k zastaralému 
vybavení, při poskytnutí dotace bude třeba 
předfinancování. Dotační titul z MPSV - 
Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny sociálních služeb 12/2017-03/2018.

1 500

5212 Modernizace varovného informačního 
systému (VIS) PRIM-KŘ 8 000

Záměr vybudování VIS s celkovými náklady 8 
mil. Kč a jeho předfinancování ve výši 100 % 
bylo schváleno zatupitelstvem města dne 
15.12.2016, ZM 16 10 04 02. Příslib dotace 
ve výši 5.599.999,79 Kč z operačního 
programu ŽP jsme obdrželi dne 9.8.2017. 
Dotace bude vyplacena v roce 2019. 
Spoluúčast města je 30 % celkových 
nákladů, což činí 2.399,999,91 Kč.

0 8 000 8 000

6171 Obnova vozového parku - dvě vozidla OPO 900 Referentská vozidla SÚV 4x4, Octávia 900 700
6171 Metropolitní síť OPO 3 500 Pokračování ve výstavbě metropolitní sítě 3 500 700

6171 Výpočetní technika HW OPO 1 600 Server pro VMWare, záložní zdroj pro MP, 
platební terminál 1 600 500

6171 Výpočetní techniky SW OPO 2 100 ArcGIS, eIDAS, GDPR, ekonomika 2 100 1 000
Celkem 39 150 1 030 38 975 18 905

Vysvětlivky:
P - priorita, bude navrženo k financování z výsledku hospodaření roku 2017
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Tabulka č. 5b)

(v tis. Kč)

Poř. 
č. 

Paragraf Název Zodp. 
odbor

Celkové 
rozpočtové        

náklady

Upravený 
rozpočet          

k 30.9.2017

Očekávaná 
prostavěnost     

k 31. 12. 2017

Celková potřeba 
financování        
v roce 2018

Předpokládaná 
dotace                  

v roce 2018

Návrh rozpočtu 
na rok 2018

a) akce hrazené ze střednědobého úvěru 95 404 57 738 5 000 70 413 0 70 413
1 2212 Rekonstrukce mostu u Promptusu OR 20 404 20 404 5 000 15 404 0 15 404
2 2321 Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa OR 20 000 5 228 0 15 009 0 15 009

3 3699 Obnova historické části Podmokel - etapa C 
(okolí Husova nám.) OR 55 000 32 106 0 40 000 0 40 000

b) akce ostatní 3 708 3 708 0 3 708 0 3 708

4 3742 Zajištění nestabilního skalního masivu v 
lokalitě Chlum PD + realizace OR 3 708 3 708 0 3 708 0 3 708

CELKEM 99 112 61 446 5 000 74 121 0 74 121

Poznámka: Žlutě jsou zvýrazněny akce schválené ve strategických dokumentech 

Zdůvodnění:

1

2

3

4

Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí 
Husova nám.)

Zahájení realizace projektu je přesunuto do roku 2018. Celkové náklady stavby jsou cca 55 mil. Kč. 

Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum 
PD + realizace

Jedná se o akci, na kterou bude do konce roku 2017 uzavřena SoD. Práce budou probíhat v roce 2018.

Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa
Postupně v několika letech bude vybudována kanalizační síť včetně odvodnění a oprav komunikací v Horním 
Oldřichově. Byl schválen limit pro realizaci jednotlivých částí vždy min. 10 mil. Kč na rok. V roce 2017 se etapa 
nestihne realizovat, peníze se tedy přiřadí do roku 2018, kde se realizují 2 etapy. 

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

b) stavební investice - rozestavěné akce

Rekonstrukce mostu u Promptusu
Jedná se o rozestavěnou akci, která byla zahájena 08/2017 a bude dokončena 08/2018. Předpokládané 
čerpání do konce roku 2017 bude ve výši cca 5 000 tis. Kč.
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Tabulka č. 5c)

(v tis. Kč)

Poř. 
č. Paragraf Název Zodpovědný 

odbor

Stav 
připravenosti 

akce

Celkové 
rozpočtové        

náklady

Jiné zdroje 
celkem

Celková potřeba 
financování        
v roce 2018

Předpokládaná 
dotace                  

v roce 2018

Návrh rozpočtu 
na rok 2018

a) akce hrazené ze střednědobého úvěru 14 000 0 14 000 0 14 000

1 3141
ŠJ Sládkova - snížení energetické náročnosti 
budovy OMH 14 000 0 14 000 0 14 000

b) akce ostatní 364 957 500 324 840 47 868 83 465
2 3639 Participativní rozpočet OR 5 000 0 5 000 0 5 000

3 3699 Revitalizace panelového sídliště Děčín - 
Březiny, III. etapa OR PD 10 279 0 10 279 0 10 279

4 2219 Propojení Ploučnické a Labské cyklostezky OR PD 13 985 0 13 985 0 0

5 3113 Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a 
MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o. OR 7 990 0 7 990 7 191 7 990

6 2212 Přechody (2. polská armáda, Oblouková); 
propojovací chodníček, příprava cyklotras OR záměr 1 000 0 800 485 800

7 3429 Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží OR DÚS 134 0 134 0 134
8 2212 Lávka přes východní nádraží OR PD 40 991 0 9 635 31 356 9 635

9 3322 Obnova glorietu v Růžové zahradě 
děčínského zámku OR PD 16 534 0 16 534 0

CELKEM OR 95 913 0 64 357 39 032 33 838

10 2212 Rekonstrukce mostu DC-024P Lesná OKD Vyřizuje se 
SP 2 200 2 200

P

11 2212 Rekonstrukce ul. Liberecká "panelka" OKD Zpracovává 
se vč. SP 3 000 3 000

12 2212 Povrchové odvodnění Purkyňova OKD Aktualizace 
PD+SP 400 400

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

c) stavební investice - zahajované akce
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13 2212 Přechod Kamenická x Lužická, Dč. II  vč. VO OKD Zpracovává 
se vč. SP 2 000 2 000

14 2212 Místa pro přecházení Hluboká x Riegrova vč. 
VO OKD PD, vyřízení 

SP 1 000 1 000

15 2212 Místo pro přecházení Kamenická x Brožíkova 
vč. VO OKD PD 500 500

16 2212 Místo pro přecházení Zelená x Litoměřická, 
chodník Litoměřická k přejezdu, točna MAD OKD Zpracovává 

se vč. SP 5 000 5 000
P

17 2212 Rekonstrukce MK Čertova Voda OKD PD se 
zpracovává 4 500 4 500 4 500

18 2212 Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L + 
MK + VO OKD PD se 

zpracovává 6 000 6 000 6 000

19 2212 Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L OKD PD 
zpracována 3 000 3 000

20 2212 Bezbariérová trasa č.2, ul. Práce OKD PD 
zpracována 3 550 3 550

21 2212 Bezbariérová trasa č.2, pokračování směr 
DC1 - PD OKD 200 200 200

22 2212
PD - rekonstrukce chodníků podél silnice I. 
třídy v ul. Podmokelská, Pivovarská, Teplická 
I. etapa (od MK Na Výšinách po mk Vítova)

OKD dotace SFDI 1 000 1 000 1 000

§ 2212 celkem 32 350 32 350 11 700

23 2341 Odvodnění komunikace Rokycanova, DC VII - 
realizace OKD studie 1 000 1 000

§ 2341 celkem 1 000 1 000 0

24 3421 Škroupova - víceúčelové hřiště OKD PD 
zpracována 395 395

25 3421 Oplocení dětského hřiště U Kaple OKD PD 
zpracována 333 333

§ 3421 celkem 728 728 0

26 3631
Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov I. etapa 
(součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + 
kanalizace)

OKD zadána PD 1 500 1 500 1 500
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27 3631
Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov II. etapa 
(součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + 
kanalizace)

OKD zadána PD 1 800 1 800 1 800

28 3631
Rozšíření sítě VO - ul. Liberecká - panelová 
cesta směr k dopravnímu hřišti, koordinace s 
opravou MK

OKD ÚR 800 800

29 3631 SO 104 - Děčín - autobusové zálivy, část VO-
Libverda (koordinace s ÚK) OKD ÚR 730 730

30 3631

Místo pro přecházení v ul. Teplická v blízkosti 
křižovatky s ulicí Spojovací (možná 
součinnost se stavbou "Teplická - chodníky a 
VO")

OKD zadána PD 800 800 800

31 3631 Úprava sítě VO - Děčín XVII-Jalůvčí I. etapa 
(součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) OKD zadána PD 1 200 1 200 1 200

Veřejné osvětlení celkem 6 830 0 6 830 0 5 300
CELKEM OKD 40 908 40 908 0 17 000

1014 Útulek
32 Stavební úpravy kotců - 2a OMH PD (SP) 702 300 402 0 402

3111 MŠ Klostermannova

33 MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny OMH 335 0 335 0 335

3111 MŠ Liliová
34 Bezbariérovost MŠ Liliová OMH 1 200 0 1 200 600 1 200

35 PD na výstavbu spojovací chodby mezi 
pavilony MŠ vč. zateplení MŠ OMH 200 0 200 0

36 Výstavba dětského hřiště MŠ Liliová OMH PD 500 Nadace ČEZ 500
37 Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova OMH 990 0 990 500 990

3113 ZŠ a MŠ Březová
38 ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B OMH 1 500 0 1 500 0 1 500

3113 ZŠ a MŠ Kosmonautů

39 Úprava akustických a světelných podmínek 
učebnového pavilonu a tělocvičny ZŠ OMH 4 000 0 4 000 0 P

3113 ZŠ a MŠ Máchovo náměstí
40 Bezbariérovost MŠ Máchovo nám. OMH 250 0 250 125 250
41 Bezbariérovost ZŠ Bezručova OMH 2 500 0 2 500 1 250 2 500
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42 Modernizace školní zahrady a dětského hřiště 
ZŠ a MŠ Máchovo nám. OMH PD 3 500 Nadace ČEZ 3 500 0

3113 ZŠ a MŠ Na Pěšině

43 Zateplení ZŠ Na Pěšině č. p. 330, Děčín-
Bynov - I. etapa OMH PD 19 123 0 19 123 0 10 000

44 Bezbariérovost ZŠ Na Pěšině OMH 700 0 700 0 700
3113 ZŠ a MŠ Školní

45 ZŠ Školní - zateplení a oprava střešního 
pláště OMH 2 500 0 2 500 0 P

3113 ZŠ Kamenická
46 ZŠ Kamenická - zateplení ŠD "Krček" OMH 1 000 0 1 000 0
47 Bezbariérovost ZŠ Kamenická OMH 7 500 0 7 500 3 750

3113 ZŠ Komenského náměstí

48
ZŠ Komenského - stav. úpravy a modernizace 
technologického vybavení objektu ŠD 
Sládkova

OMH studie 1 500 0 1 500 0

3113 ZŠ Míru

49 Zpracování prováděcí PD pro projekt: ZŠ Míru 
- úprava školního hřiště a přilehlých prostor OMH 150 0 150 0

3141 ŠJ Jungmannova

50 bezbariérové úpravy ŠJ Jungmannova OŠK, OMH, 
OR PD 1 100 0 1 100 550

3311 Městské divadlo Děčín, p.o.
51 Oprava elektroinstalace + rozvaděče OMH 2 000 0 2 000 0 2 000
52 Rekonstrukce požárních ventilátorů OMH 1 200 0 1 200 0 1 200

3412 Sportovní zařízení v majetku města

53 Zimní stadion - oprava střešní krytiny 
(havarijní stav) OMH 15 000 0 15 000 0

54 Zimní stadion - rekuperace sněžné jámy OMH 650 0 650 0 650

55 Hala Maroldova - rekonstrukce 
vzduchotechniky OMH 2 000 0 2 000 0

3412 Děčínská sportovní, p.o. OMH

56 Výstavba nové jímky (větší pro recirkulaci 
vody) OMH 1 600 0 1 600 0 1 600

57 Oprava vod. potrubí z vrtu DC - 1 2 000 0 2 000 0

58 Dětská vodní zóna ve venkovním areálu - PD 300 0 300 0
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59 Wellness - PD 1 200 0 1 200 0

60 Oprava a zastřešení venkovního 50m bazénu - 
PD 1 200 0 1 200 0

61 Venkovní tobogán - PD 100 0 100 0
62 Invalidní sedátko v plavecké hale OMH 250 0 250 0 250

3421 Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 
344/38, p.o. OMH

63 Rekonstrukce půdních prostor DDM Teplická 850 0 850 0

64 Oprava a zateplení střešního pláště DDM 
Boletice OMH 1 400 0 1 400 0 1 400

Komunální služby

65 3632 Stavba opěrné zdi na p.p.č. 2/1 k.ú. Podmokly OMH zadána PD 300 0 300 0

66 3639 SD Střelnice - rekonstrukce kanalizace OMH 10 000 0 10 000

67 SD Střelnice - výměna ozvučovací techniky 
vč. efekt. osvětlení a instalace tlumících prvků OMH 1 500 0 1 500

3741 ZOO Děčín, p.o. OMH

68 Demolice a výstavba seníku (havarijní stav) - 
azbest OMH 3 400 0 3 400 0 3 400

69 "Zvířata chladných krajů - část 1" (rosomák, 
kamzík, severské sovy) PD k SP (SP) 5 500 200 5 300 P

70 Expozice velkých koček (havarijní stav) - PD OMH 250 0 250 0 250

71 Zadláždění náměstí před správní budovou PD k SP (SP) 1 700 0 1 700 0
72 Stará farma PD 5 140 0 5 140 0

73 Plynofikace objektů recepce, občerstvení, 
kancelář ekonomů PD 500 0 500 0

3742 Skály OMH
74 Zabezpečení svahu u Domova pro seniory OMH PD zadaná 500 0 500 0 500

4345 Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. OMH

75 Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Boletice n. L. - PD + realizace OMH studie 8 246 0 6 185 2 061 1 000

76 Optimalizace kapacit Azylového domu/ 
noclehárny IROP - ITI 7 000 0 7 000 0 P
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77 Výstavba chodníku, odpočinkových a 
aktivních zón na zahradě DOZP Boletice 600 0 600 0

CELKEM OMH 123 636 500 121 075 8 836 30 127
78 6171 Kanceláře OSV - býv. Knihovna OPO studie 9 000 6 000
79 6171 Obřadní síň OPO studie 7 000 4 000

CELKEM OPO 16 000 0 10 000 0 0

80 4345 Domov se zvláštním režimem - Křešice 
/projektová dokumentace/ OSV Bez 2 500 0 2 500 2 500

CELKEM OSV 2 500 0 2 500 0 2 500

81 3412 Multifunkční sportoviště u objektu zimního 
stadionu OSK PD 36 000 0 36 000 0

82 3412 Sportovní hala Bynov OSK záměr 50 000 0 50 000 0
CELKEM OSK 0 86 000 0 86 000 0 0
CELKEM 378 957 500 338 840 47 868 97 465

Vysvětlivky:
P - priorita, bude navrženo k financování z výsledku hospodaření roku 2017

Poř. 
č. Paragraf Název akce

1 3141 ŠJ Sládkova - snížení energetické náročnosti 
budovy

3 3699 Revitalizace panelového sídliště Děčín - 
Březiny, III. etapa

4 2219 Propojení Ploučnické a Labské cyklostezky

5 3113 Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a 
MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.

6 2212 Přechody (2. polská armáda, Oblouková); 
propojovací chodníček, příprava cyklotras

Zdůvodnění k jednotlivým akcím:

Zdůvodnění

V RM schválen dne 25. 3. 2014 záměr zateplení objektu - usnesení č. RM 14 06 39 08. Zateplení objektu 
je nařízeno Státní energetickou inspekcí, hrozí sankce až 5 mil. Kč.
Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, III. etapa - v roce 2017 bude dokončena II. etapa 
revitalizace březinského sídliště, pro úplné dokončení tohoto záměru a dotažení jej do konce se všemi 
příznivými efekty, které by měl přinést, je nutné realizovat i III. etapu revitalizace, kde je mimo jiné nejvíce 
navržených nových parkovacích míst.
Propojení Ploučnické a Labské cyklostezky vychází ze schválené Koncepce cyklistické infrastruktury v 
Děčíně. V září 2017 byla podána žádost o dotaci, kterou schválila rada města usnesením RM 17 14 36 07. 
Předpokládaná dotace ve výši 90 % v roce 2019.
Žádost o dotaci byla podána dne 14.02.2017, kterou schválila rada města usnesením RM 17 02 36 02. 
Momentálně čekáme na vyhodnocení. Projekt je v souladu se SPRM v rozvojových cílech G1 a G2. 
Předfinancování projektu bylo schváleno zastupitelstvem města usnesením ZM 16 10 04 13.
Projekt je v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Děčín pro období 2014 – 2020, s rozvojovými 
cíli C3, C5, H1. Očekávaná dotace pouze na přechod 2. polské armády.
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7 3429 Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží

8 2212 Lávka přes východní nádraží v Děčíně

23 2341 Odvodnění komunikace Rokycanova, Dc VII
24 3421 Škroupova - víceúčelové hřiště
25 3421 Oplocení dětského hřiště U Kaple

32 1014 Útulek - stavební úpravy kotců - 2a

3111 MŠ Klostermannova

33 MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny

3111 MŠ Liliová

34 Bezbariérovost MŠ Liliová

35 PD na výstavbu spojovací chodby mezi 
pavilony MŠ vč. zateplení MŠ

36 Výstavba dětského hřiště MŠ Liliová

37 Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova

3113 ZŠ a MŠ Březová

38 ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B

3113 ZŠ a MŠ Kosmonautů

39 Úprava akustických a světelných podmínek 
učebnového pavilonu a tělocvičny

3113 ZŠ a MŠ Máchovo náměstí

40 Bezbariérovost MŠ Máchovo nám.

Na tuto akci je schválena dotace ve výši 31 356 tis. Kč s podmínkou, že je to maximální částka 85 % z 
předpokládaných celkových rozpočtových nákladů.

Požadavek BOZP - v současnosti se musí nosit uvařená strava po schodech.

Projekt je v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Děčín pro období 2014 – 2020, s rozvojovými 
cíli C1, H1. V souladu s projektem ŘVC - vybudování přístaviště. Realizace proběhne zároveň s realizací 
projektu ŘVC, které nás o termínu bude informovat.

Stížnost občanů na zatékání do rod. domu
Navazuje na dětské hřiště vybudované v roce 2016 - žádost občanů
Stížnosti občanů na volný pohyb zvířat v prostoru, kde si hrají děti
První část rekonstrukce kotců byla zahájena již v roce 2016. Nutná rekonstrukce z hygienických důvodů a 
zlepšení pobytu opuštěných zvířat. Jiné zdroje - sponzorské dary ŽP.

Záměr realizace schválen usnesením č. RM 17 12 37 01 dne 27. 6. 2017. Je možné získat dotaci z MŠMT 
ČR v rámci Národního programu mobility pro všechny (50 %).
Pavilony MŠ nejsou vzájemně propojeny, z provozních a hygienických důvodů by bylo třeba vybudovat 
spojovací koridor  (přesun dětí, stravy mezi pavilony).
Projekt schválen usnesením rady města č. RM 17 11 37 32 dne 13.6.2017 pro podání žádosti o dotaci do 
Nadace ČEZ "Oranžové hřiště".
Záměr realizace bude předložen k projednání v RM dne 10.10.2017, možno čerpání dotace - hrazena 
zálohově. 

Ze zpracovaného stav.-tech. posudku vyplývá nutnost zřízení odvodnění těchto pavilonů, zatékání pod 
základy, vysoká vlhkost a časté statické poruchy. Pavilony nejsou již z výstavby vně objektu odvodněny, 
vlhkost proniká do objektů (plísně, opadávají omítky), z důvodu objem. změn podloží (vlhkost, rychlé 
vysychání) dochází k nerovnoměrnému sedání základů, dochází ke statickým poruchám - trhliny ve zdivu - 
nutno řešit.

Nutná opatření uložená kontrolou KHS s termínem do 12/2018.

Záměr realizace schválen usnesením č. RM 17 12 37 01 dne 27. 6. 2017. Je možné získat dotaci z MŠMT 
ČR v rámci Národního programu mobility pro všechny (50 %).
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41 Bezbariérovost ZŠ Bezručova

42 Modernizace školní zahrady a dětského hřiště 
ZŠ a MŠ Máchovo nám.

3113 ZŠ a MŠ Na Pěšině

43 Zateplení ZŠ Na Pěšině č. p. 330, Děčín-
Bynov - I. etapa

44 Bezbariérovost ZŠ Na Pěšině

3113 ZŠ a MŠ Školní

45 ZŠ Školní - zateplení a oprava střešního 
pláště

3113 ZŠ Kamenická

46 ZŠ Kamenická - zateplení ŠD "Krček"

47 Bezbariérovost ZŠ Kamenická
3113 ZŠ Komenského náměstí

48
ZŠ Komenského - stav. úpravy a modernizace 
technologického vybavení objektu ŠD 
Sládkova

3113 ZŠ Míru

49 Zpracování prováděcí PD pro projekt: ZŠ Míru 
- úprava školního hřiště a přilehlých prostor

3141 ŠJ Jungmannova

50 Bezbariérové úpravy ŠJ Jungmannova

3311 Městské divadlo Děčín, p.o.

51 Oprava elektroinstalace + rozvaděče

Záměr realizace schválen usnesením č. RM 17 12 37 01 dne 27. 6. 2017. Je možné získat dotaci z MŠMT 
ČR v rámci Národního programu mobility pro všechny (50 %).
Projekt schválen usnesením rady města č. RM 17 11 37 32 dne 13.6.2017 pro podání žádosti o dotaci do 
Nadace ČEZ "Oranžové hřiště".

V RM schválen dne 25.3.2014 záměr zateplení objektu - usnesení č. RM 14 06 39 08. Dotace byla 
odmítnuta z důvodu náročných podmínek poskytovatele, které by výrazně navýšily celkové náklady. Jedná 
se I. etapu zateplení objektu, které je rozděleno do tří etap. I. etapa - cca 19 mil. Kč, II. etapa - cca 17 mil. 
Kč, III. etapa - cca 19 mil. Kč. V současné době jsou ceny určeny z PD, je zcela možné, že výběrovým 
řízením budou sníženy.
Záměr realizace schválen usnesením č. RM 17 16 37 15 dne 19. 9. 2017. Jedná se o 1. etapu 
bezbariérových úprav, které by zajistili bezbariérové užívání objektu již přijatému žákovi (vstupní nájezdová 
rampa, schodišťová plošina do učebnového pavilonu).

Havarijní stav střechy - v mnoha místech zatéká do budovy, řeší se nejnutnějšími lokálními opravami, 
nutná oprava (pavilon A, C).

Zateplení střechy a obvodového pláště (pouze 2 strany - řadová budova). Snížení energetické náročnosti 
budovy.
Zajištění bezbariérovosti školských zařízení v souladu s novelou školského zákona. Dotace.

Úprava podlah učeben, osvětlení a vzduchotechniky - požadavek vyplývající z kontroly KHS. Z důvodu 
nutnosti rekolaudace objektu na místo pro poskytování vzdělávání je nutné splnit požadavky KHS.

Původní hřiště ve špatném stavu, současné povrchy neodpovídají hygienickým požadavkům (vysoká 
prašnost)

Záměr schválen RM 16 11 39 06 dne 7.6.2016, akce v souladu se Strategickým plánem rozvoje města 
Děčín 2014 - 2020 v oblasti C5 a G2. 

Elektroinstalace v havarijním stavu, rozvody v hliníku, na nové technologie větší nároky na rozvody. Větší 
nebezpečí požáru.

33



52 Rekonstrukce požárních ventilátorů

3412 Sportovní zařízení v majetku města

53 Zimní stadion - oprava střešní krytiny 
(havarijní stav)

54 Zimní stadion - rekuperace sněžné jámy

55 SH Maroldova - rekonstrukce 
vzduchotechniky

3412 Děčínská sportovní

56 Výstavba nové jímky 

57 Oprava vod. potrubí z vrtu DC - 1 

58 Dětská vodní zóna ve venkovním areálu - PD

59 Welness - PD

60 Oprava a zastřešení venkovního 50m bazénu - 
PD

61 Venkovní tobogán - PD
62 Invalidní sedátko v plavecké hale.

3421 Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 
344/38, p.o.

63 Rekonstrukce půdních prostor DDM Teplická

64 Oprava a zateplení střešního pláště DDM 
Boletice Střešní krytina je již za hranicí životnosti, na mnoha místech zatéká do budovy.
Komunální služby

Stávající jímka je kapacitně vybudovaná jen pro 50 m bazén - vyšší poplatky za odběr z podzemních vod. 
Záměr realizace schválen RM 17 11 37 28 dne13.6.2017.

RM dne 19.9.2017 usnesením č. RM 17 16 37 13 - V schválila zadání výběrového řízení na výměnu šesti 
požárních ventilátorů. Na základě místního šetření bylo dále  zjištěno, že kromě výměny požárních 
ventilátorů bude nutno zhotovit nové rozvody elektroinstalace včetně nového náhradního zdroje a celkové 
úpravy technologie. PD bude zpracována v r. 2017.

Jedná se o havarijní stav.

Úspora energie

nevyhovující stav

V případě zprůchodnění vrtu DC-1, je nutné opravit vod. potrubí  z vrtu DC-1 do plavecké haly. Potrubí je 
propadlé, neprůchodné. 
Dětský bazén pro nejmenší se špatným umístěním v místě vchodu do areálu, návštěvník venkovního 
areálu prochází dětským brouzdalištěm. Nové brouzdaliště by se rozšířilo o dětské aktivní vodní atrakce 
(čerpadla, vodní šrouby, hrazení, kaskády…)

Administrativa Aquaparku by byla přemístěna do nově navržených prostor na střeše objektu a welness 
prostory by se rozšířily po celém 2. NP. Rozšíření prostor nabízí další možnost rozvoje po stránce 
poskytnutí služeb zákazníkům, které pak ve výsledku přinese zajímavý ekonomický přínos pro celý areál.

Aquapark je plně využíván sportovními kluby a plaveckými kroužky, zastřešení 50 m bazénu by řešilo jeho 
využití i mimo letní sezónu a rozvoji sportovních aktiv v městě Děčín. Havarijní stav bazénu, s velkými 
náklady na opravy a uvedení do provozu splňujíci podmínky Vyhlášky č. 238/2011 Sb., trubní rozvody v 
pokročilém stádiu koroze. 
Zlepšení atraktivity prostředí, ve venkovních prostorách chybí.
Ve vnitřních prostorách chybí.

S rekonstrukcí bylo započato již v roce 2012, práce nebyly dokončeny, nutno zbudovat nové skladové 
prostory.
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65 3632 Stavba opěrné zdi na p.p.č. 2/1 k.ú. Podmokly 
(Hřbitov Škrabky)

66 3639 SD Střelnice - rekonstrukce kanalizace

67 SD Střelnice - výměna ozvučovací techniky 
vč. efekt. osvětlení a instalace tlumících prvků

3741 ZOO Děčín, p.o.

68 Demolice a výstavba seníku (havarijní stav) - 
azbest

69 „Zvířata chladných krajů – část 1“ (rosomák, 
kamzík, severské sovy)

70 Expozice velkých koček (havarijní stav) - PD

71 Zadláždění náměstí před správní budovou

72 Stará farma

73 Plynofikace objektů

3742 Skály

74 Zabezpečení svahu u Domova pro seniory

4345 Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.

75 Domov pro osoby se zdravotním postižením - 
Boletice - PD + realizace

76 Optimalizace kapacit Azylového 
domu/noclehárny

77 Výstavba chodníku, odpočinkových a 
aktivních zón  v zahradě DOZP Boletice

78 6171 Kanceláře OSV - býv. Knihovna

79 6171 Obřadní síň

PD zadána
Havarijní stav, zabezpečeno provizorně, nutno řešit neprodleně.

Stávající technika je dožilá, časté opravy.

Jedná se o vybudování tzv. nekonečné cesty s aktivními a odpočinkovými zónami. Nekonečná cesta musí 
být uzavřená, tzn. je tvořena do kruhu, smyček apod., musí vždy vést k hlavnímu vchodu. Klienti tak nejsou 
konfrontováni s pocitem, že se ztratili. Osoby mentálně postižené a osoby trpící demencí mívají nutkání k 
chůzi (jít do práce, domů apod.). Systém nekonečných cest jim to umožňuje.

Demolice stávajícího seníku (azbest) který je v havarijním stavu, hrozí jeho zřícení - nutná výstavba 
nového.
Výstavba nových expozic, demolice stávajících objektů v areálu zoo.  Výstavbu  expozice je možné 
okamžitě zahájit - platné stavební povolení. Jiné zdroje
Do expozice zatéká, je ve velmi špatném stavu. Venkovní výběhy jsou neestetické, malé a nevyhovují 
chovatelským standardům.
Náměstí je vysypáno štěrkem, který se každoročně doplňuje. PD je vypracována.
Výstavba objektu staré farmy a stájí pro hospodářská zvířata - objekt EVVO. Územní a stavební povolení. 
Projekt zařazen do akčního plánu inkluzivního vzdělávání. Možnost čerpání dotace.
výměna stávajících el. přímotopů za plynové vytápění (plynové přípojky, rozvody plynu, kondenz. kotle, 
radiátory), zpracována PD (schválená).

Zajištění skalního svahu nad parkem areálu Domova pro seniory v Děčíně.  Návrh technického řešení 
bude vypracován 09/2017.

Špatný technický stav. Žádost o dotaci podaná v r. 2016 byla neúspěšná. Opětovně podaná v březnu 2017 - 
výsledek není znám.
Nekvalitní zázemí pro službu noclehárny a chybějící kapacita azylového bydlení pro ženy. Projekt zařazen 
do ITI.

Realizace kanceláří pro OSV je ve stádiu výběrového řízení na stavební prováděcí dokumentaci, 
předpokládáme stavební povolení červen 2018, zahájení prací srpen 2018, předpokládaná investice bude 
proinvestována.
Obřadní síň je ve stádiu návrhu, prováděcí dokumentace bude do 4/2018, předpokládaná investice bude 
do konce roku 2018 proinvestována.
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80 4345 Domov se zvláštním režimem - Křešice 
/projektová dokumentace/

81 3412 Multifunkční sportoviště u objektu zimního 
stadionu

82 3412 Sportovní hala Bynov

Přestavba bývalého objektu bowlingu v Křešicích na Domov se zvláštním režimem - tvorba PD. Žádost o 
dotaci podaná v r. 2016 byla neúspěšná, opětovně podaná v březnu 2017 - dosud nevíme výsledek. 
Nutnost vzniku samostatného DZR souvisí s vysokou poptávkou po službě vzhledem k aktuální kapacitě a 
se zvyšujícím se počtem seniorské populace, která je závislá na pomoci jiné osoby. Vznik samostného 
DZR je jední z opatření 3. komunitního plánu města (1.2.1.). Realizací projektu dojde k naplňování 
Strategického plánu rozvoje města Děčín 2014-2020 rozvojový cíl H2: Modernizovat zařízení pro 
sociální služby a ostatní objekty občanské vybavenosti v majetku města.

Stávající hřiště je nevyhovující a je zde velká hluková zátěž pro okolní domy. Sporty, pro které je určeno, 
zde v současnosti není možné provádět, sportovci se uchylují do lokalit v centru města, kde narušují 
pořádek (plocha pod městskou knihovnou, revitalizovaný prostor na Tyršově ulici, střecha prodejny Albert 
apod.)
Víceúčelová sportovní hala by měla sloužit především kolektivním míčovým sportům, které v Děčíně 
nemají v současné době odpovídající halu.
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Tabulka č. 5d)

d) Přehled akcí financovaných ze střednědobého úvěru
(v tis. Kč)

Paragraf Název akce

Celkové 
rozpočtové 
náklady (v 

tis. Kč)

UR 
31.10.2017

Očekávaná 
skutečnost 

2017
NR 2018

NR 
2018 z 
úvěru

3111 Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině 10 587 10 587 10 587 0 0

2212 Rekonstrukce mostu u Promptusu 20 404 20 404 5 000 15 404 15 404

3699 Obnova historické části Podmokel - etapa C 
(okolí Husova nám.) 55 000 32 000 0 40 000 40 000

3141 Snížení energetické náročnosti  budovy ŠJ 
Sládkova 14 000 0 0 14 000 14 000

2321 Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa 20 000 5 000 0 15 009 15 009

Celkem 119 991 67 991 15 587 84 413 84 413
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Tabulka č. 5 e) 

(v tis. Kč)
Zodpovědný Schválený Upravený Očekávaná Celková potřeba Návrh rozpočtu

odbor rozpočet rozpočet skutečnost na rok 2018 na rok 2018
na rok 2017 k 30.9.2017 k 31.12.2017

3639 Dotace na TI k RD OE 5 000 0 0 5 000 5 000

3639 Dotace na ČOV pro RD OE 2 000 0 0 2 000 2 000

6409 Rezerva OE 938 42 626 30 000 4 345 4 345

30 000 11 345 11 345

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

e) rezerva, účelové investiční dotace aj.

Paragraf Název akce

CELKEM 7 938 42 626

38



Tabulka č. 5f)

v Kč

Nemovitý majetek Požadavek Stav řízení Odůvodnění požadavku Návrh rozpočtu 
na rok 2018

část pozemku č. 1281/2 k.ú. Prostřední 
Žleb (dle GP č. pozemku 1281/6) 5 000 ZM 15 09 05 16 

26.11.2015
pozemek pod komunikací Čertova Voda - Dolní Žleb, částečně 
zasahuje komunikace po vytyčení opěrné zdi (ČR SŽDC)

lesní pozemky v k.ú. Chrochvice 2 100 000 v jednání

lesní pozemky, které město dříve obhospodařovalo, v současné době 
nevlastní, po jednáních s LÚ Děčín a vlastníky jednáno o výkupu 
(dokončené soudní řízení o vlastnictví - nyní ve vlastnictví fyzických 
osob)

p. p.č. 568, 655, 656, 671 k.ú. Děčín + p.č. 
1231, 1259/1 k.ú. Podmokly 5 372 800 ZM 10 02 07 42 

25.02.2010

výkup v k.ú. Děčín jako zeleň, vhodné pro trasu cyklotrasy +
revitalizace předmětné lokality + pozemky v k.ú. Podmokly jsou pod
komunikacemi - od SŽDC, st.org. - cena bude stanovena dle ZP cca
800,- Kč/m2

část p.p.č. 3022/1 k.ú. Děčín 900 000 v jednání pozemek mezi ul. Kamenická a ul. Benešovská – pod komunikací a 
svahem - ČD

k.ú. Loubí u Děčína část p.č. 800/40 50 000 ZM 09 05 09 45  
25.06.2009

částečně pod stavbou točny MAD, Povodí Labe a.s. - nereagují na
korespondenci

k.ú. Loubí u Děčína část p.č. 135/9 160 000 ZM 08 08 08 82  
25.09.2008

částečně pod stavbou točny MAD, Povodí Labe a.s. - nereagují na
korespondenci

pozemek p.č. 3155/21 k.ú. Podmokly 1 507 800 ZM 09 05 09 47  
28.05.2009

výkup – pro lokalitu RD – zajišťuje OR – od Emilie Šimkové, Jaroslavy
Marčanové, Alžběty Rejtnajerové (byl předložen návrh na revokaci
usn. ve smyslu realizace směny, ale vlastníci nesouhlasí - požadují
finanční plnění vzhledem k pokročilému věku)

p.p.č. 453 a 449 k.ú. Děčín – části 101 000   ZM 07 09 04 17 
13.12.2007

výkup za účelem rozšíření pro silniční napojení Česko-saských 
přístavů

část p.č. 27/1 k.ú. Křešice 100 000 zajištění přístupu k nemovitosti čp. 195 na st.p.č. 25 k.ú. Křešice u 
Děčína – U Trati 195 – p. Suchánek

p.č. 2311/2, 2311/4 a 2311/6 k.ú. Podmokly 124 000  ZM 10 09 12 09 
25.11.2010

majetkoprávní urovnání – pozemky pod komunikacemi, případně 
pomocný silniční pozemek (dříve LV - Becrux s.r.o.)

CELKEM § 3639 10 420 600 1 713 800
Žlutě vyznačeno navrhované použití

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

f) výkupy nemovitostí 
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Tabulka č. 6

 
(v tis. Kč)

Termín Zodp. Celkové Dotace Skutečné Schválený Upravený Očekávaná Zbývá Požadavek Návrh Předpokl.
Poř. zahájení a odbor rozpočtové celkem plnění rozpočet rozpočet skutečnost k realizaci na rok 2018 rozpočtu dotace
č. dokončení náklady k 31.12.2016 na rok 2017 k 30. 9. 2017 roku 2017 na rok 2018 v roce 2018

akce
1. projekty dokončené, u nichž bude poskytnuta dotace v r. 2018

2. projekty v realizaci:
OPO 474 170 40 40
TAJ - platy 385 190 40 40
TAJ - odvody 111 65 15 15
CELKEM 746 746 199 516 970 425 122 95 95 70
OSK - školy:
Školní 1 146 1 200 800 800
Dr. Miroslava Tyrše 1 153 1 200 800 800
Na Stráni 1 237 1 200 800 800
Na Pěšině 1 152 1 200 800 800
Máchovo nám. 1 140 1 200 800 800
Kosmonautů 1 170 1 200 800 800
Komenského 1 171 1 200 800 800
Kamenická 1 178 1 200 800 800
Březová 1 143 1 200 800 800
Míru 1 203 1 300 1 000 1 000
Vojanova 1 144 1 200 800 800
OPO 1 423 200 1 000 1 000
OR 2 350 145 100 100
TAJ - PAP - platy 1 880 802 500 500
TAJ - PAP - odvody 463 108 70 70
TAJ - PAP - školení 0 0 0 0
CELKEM 32 038 30 436 4 574 2 460 18 953 14 555 12 909 10 670 10 670 6 000
TAJ - PAP - platy 30 150 150
OKD 250

CELKEM 773 696 0 250 250 30 743 150 150 0
SMS - platy 95 400 4 000 4 000
SMS - odvody 32 200 1 360 1 360
SMS 30 80 920 920
OPO 8 0 25 25
TAJ - PAP - platy 6 32 145 145
TAJ - PAP - odvody 2 16 50 50
CELKEM 20 000 19 000 0 173 173 728 19 272 6 500 6 500 4 000
MP - platy 25 445 1 775 1 775
MP - odvody 8 150 605 605
MP 7 0 285 285

OPO 1 100 305 305
TAJ - PAP - platy 2 55 170 170
TAJ - PAP - odvody 0,6 30 60 60
CELKEM 8 690 8 278 0 44 44 780 7 910 3 200 3 200 2 000

3. projekty zahajované:

Projekty v realizaci a připravované  k zahájení v roce 2018

Název akce/projektu

1 MAP 1.2.2016 - 
31.1.2018

2 Inkluze do škol 1.9.2016 - 
30.06.2019

3 Ekosystémové služby zelené infrastuktury ve městech 
(BIDELIN) 

15.4.2017 - 
31.12.2019

4 ITI - Prostupné zaměstnávání v SMS 1.10.2017 - 
30.9.2020

5 ITI - Asistenti prevence kriminality v Děčíně 1.7.2017 - 
30.6.2020
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SMS - platy 72 72
SMS - odvody 25 25
SMS 203 203
TAJ - PAP - platy 365 365
TAJ - PAP - odvody 125 125
CELKEM 2 388 2 270 0 0 0 0 2 388 790 790 0
OPO 25 25
TAJ - PAP - platy 325 325
TAJ - PAP - odvody 167 167
CELKEM 1 680 1 598 0 0 0 0 1 680 517 517 750
OSV 177 177
OPO 30 30
TAJ - PAP - platy 184 184
TAJ - PAP - odvody 95 95
CELKEM 1 116 1 060 0 0 0 0 1 116 486 486 550

Poř. č.
4 Očekávaná dotace na konci projektu v roce 2020
7
8
9

Pozn.: Jednotlivé druhy výdajů jsou zapracovány do návrhu rozpočtu provozních výdajů příslušných útvarů

Vysvětlivky:
KPSVL - koordinativní přístup k  sociálně vyloučeným lokalitám

6 KPSVL - Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce 1.1.2018 - 
31.12.2020

7 Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků 1.1.2018 - 
31.12.2020

8 Koordinátor terénní práce v Děčíně 1.4.2018 - 
31.3.2020

CELKEM 67 431 64 084

Podání žádosti projednáno a schváleno v ZM 17 06 05 12 ze dne 29.6.2017
Podání žádosti projednáno a schváleno v RM 17 13 36 05 ze dne 11.7.2017

46 140 22 408 22 408 13 370

Komentář k jednotlivým projektům:

Podání žádosti schváleno radou města usnesením RM 17 14 36 05. Zálohová platba v roce 2017, čerpána v roce 2018. Očekávaná dotace v letech 2019-2021
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Tabulka č. 7

                (v tis. Kč)
Upravený 
rozpočet

k 30.9.2017

Třída 8 - financování -120 674 47 376 209 781 -24 500 120 413
8115 změna stavu krátkodobých prostředků -88 215 70 000 215 403 0 60 000
8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky x x 67 904 84 413
8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -20 081 -22 624 -73 526 -24 500 -24 000

z toho mimořádná splátka úvěru -3 113 x x
8901 operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů -12 378 x x

FINANCOVÁNÍ CELKEM -120 674 47 376 209 781 -24 500 120 413

Financování

Schválený 

rozpočet na 

rok 2017

Rozpočtový 

výhled 2018

Návrh rozpočtu 

na rok 2018

Skutečnost k 
31.12.2016
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Tabulka č. 8

v tis. Kč
Odd§ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Návrh rozpočtu 

na rok 2017 k 30. 9. 2017 na rok 2018
Příjmy:

x Příděl dle předpokl. objemu prostředků  5 247 5 952 5 827
na platy z rozpočtu města
Příjmy celkem 5 247 5 952 5 827
Výdaje:

3429 Rekreace, zájezdy, kulturní akce 160 160 210

6171 Sociální výpomoc 2 2 2
6171 Odměny a dary 20 20 20
6171 Příspěvek na penzijní připojištění 1 880 1 763 1 763
6171 Nepeněžní odměny zaměstnancům 2 2 2
6171 Nákup služeb - stravování 3 183 4 005 3 830

Výdaje celkem 5 247 5 952 5 827

Komentář:

Plánované náklady r. 2018 (v tis. Kč)
Platy MP Děčín 31 760
Platy SMS Děčín 9 000
Platy JSDH 405
Odměny členů zastupitelstva 2 200
Platy MS 102 316
CELKEM 145 681
Tvorba  fondu 4 % z částky  145 681 tis. Kč  je 5 827 tis. Kč
§ 3429  sociální fond (v tis. Kč)
nákup materiálu 10
sport, kultura, nákup služeb 75
občerstvení, pohoštění 120
odměny za užití duševního vlastnictví 5
Celkem 210

§ 6171 sociální fond 
org. 9003 peněžní odměny 20
org. 9004 dary 2
org. 9005 penzijní připojištění 1 763
org. 9006 soc. výpomoc 2
org. 9007 stravné 3 830
Celkem 5 617

SUM 5 827

Plánované  výdaje SF vycházejí z plánovaných nákladů na platy zaměstnanců statutárního města  Děčín a 
odměny uvolněných členů zastupitelstva.

Návrh rozpočtu sociálního  fondu  na rok 2018
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Tabulka č. 9

v tis. Kč
ukazatel Skutečnost Plán Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok  2017 na rok 2018 na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu 789 700 800 800
502 - Spotřeba energie 411 300 300 300
511 - Opravy a udržování    ZU 6 841 14 848 7 061 7 061
518 - Ostatní služby 1 421 1 100 1 200 1 200
521 - Mzdové náklady         ZU 1 588 1 600 1 800 1 800
524 - Zákonné sociální pojištění 540 600 600 600
531 - Daň silniční 1 0 0 0
538 - Jiné daně a poplatky 67 50 80 80
556 - Tvorba a zúčtování opr. položek -2 232 0 1 700 1 700
557 - Náklady z vyřaz. pohledávek 2 338 0 1 900 1 900
558 - Náklady z DDM 0 5 5 5
549 - Ostatní náklady z činnosti 0 1 1 1
569 - Ostatní finanční náklady 0 1 1 1
591 - Daň z příjmů 687 0 1 000 1 000
náklady celkem 12 451 19 205 16 448 16 448
603 - Výnosy z pronájmu 11 055 11 000 11 000 11 000
641 - Smluv. pokuty a úroky z prodl. 5 514 1 500 5 000 5 000
643 - Výnosy z vyřaz. pohledávek 50 0 0 0
649 - Ostatní výnosy z činnosti 461 200 446 446
662 - Úroky 2 5 2 2
Zapojení fin. prostředků z min. období 0 6 500 0 0
výnosy celkem 17 082 19 205 16 448 16 448
hospodářský výsledek 4 631 0 0 0

Vysvětlivky: ZU - závazný ukazatel

Přepočtený stav zaměstnanců: 4,51 osob (bez dohod o pracovní činnosti)

Počet spravovaných jednotek: 655

Zůstatek finančních prostředků ke dni 31.8.2017 13 531 tis. Kč

Komentář podle jednotlivých výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění 
meziročních rozdílů:

501 - Spotřeba materiálu - podstatnou část nákladů tvoří  zařizovací předměty a spotřeba materiálu.
Dle výsledku hospodaření v r. 2016 a v 1. pol. r. 2017 navrhujeme zvýšení o 100 tis. Kč.
502 - Spotřeba energie - jedná se o přímé náklady z ročního vyúčtování služeb za bytové a nebytové jednotky,
které město vlastní v prodaných domech.
511 - Opravy a udržování - tvoří náklady na opravy a udržování. V r. 2018 nebudou zapojeny finanční prostředky 
z let minulých, tudíž navrhujeme snížení o 7 787 tis. Kč.
518 - Ostatní služby - podstatnou část nákladů tvoří služby, dále jsou zde zahrnuty náklady Společenství
vlastníků jednotek, kde město plní funkci vlastníka  za neprodané byty, čištění komínů, deratizace, desinfekce,
náklady na programátora, služby peněžních ústavů, služby SIPO. Dle výsledku hospodaření v r. 2016 a 
v 1. pol. 2017, navrhujeme zvýšení o 100 tis. Kč.
521 - Mzdové náklady - tvoří náklady na mzdy zaměstnanců v pracovním poměru. Vzhledem k tomu, že Úřad 
vlády schválil navýšení platů u státních zaměstnanců o 10 %, a to s účinností od 1.11.2017, navrhujeme 
zvýšení mzdových nákladů o 200 tis. Kč. 

Návrh rozpočtu hospodářské činnosti - 
správa bytového fondu města

(OMH)
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524 - Zákonné sociální pojištění - tvoří náklady na zdravotní a sociální pojištění. 
531 - Daň silniční - jelikož správa bytového fondu již nemá přidělený automobil, který by sloužil pouze pro její 
potřeby, nebude silniční daň hrazena z jejího rozpočtu, ale z rozpočtu hlavní činnosti. 
538 - Jiné daně a poplatky - tvoří náklady na soudní poplatky. Dle výsledku hospodaření v r. 2016 a v
1. pol. r. 2017, navrhujeme zvýšení o 30 tis. Kč.
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek - v souladu se zákonnou povinností odrážejí opravné položky rizika 
vyplývající z možných neuhrazených pohledávek, přičemž skutečnou výši rizik nelze určit. 
557 - Náklady z vyřazených pohledávek - jedná se o vyřazené, nedobytné pohledávky, resp. jejich odpis, který se
promítá do nákladů hospodářské činnosti. Dle výsledku hospodaření v r. 2016 a v 1. pol. r. 2017, lze očekávat 
náklady ve výši 1 900 tis. Kč.  
558 - Náklady z DDM - náklady z drobného dlouhodobého majetku.
549 - Ostatní náklady z činnosti - tvoří např. náklady na pojištění.
569 - Ostatní finanční náklady - jedná se o haléřové vyrovnání.
591 - Daň z příjmů - jedná se o daň z příjmů. Vzhledem k tomu, že již od r. 2016 je daň z příjmu hrazena z 
finančních prostředků hospodářské činnosti, navrhujeme zvýšení o 1 000 tis. Kč.

603 - Výnosy z pronájmu - jedná se o předpis nájemného, které by měla správa bytového a nebytového fondu
získat.
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení - jedná se o poplatky z prodlení. Vzhledem k tomu, že se nyní 
předepisuje poplatek z prodlení ve všech případech, kdy byla uhrazena jistina a lze tudíž vyčíslit jeho skutečnou 
výši, navrhujeme dle výsledků hospodaření v r. 2016 a v 1. pol. r. 2017 zvýšení výnosů o 3 500 tis. Kč. Dříve byl 
poplatek z prodlení předepisován až současně s jeho úhradou. Výše skutečně zaplacených pokut a
úroků nelze zjistit.
649 - Ostatní výnosy z činnosti - jedná se o soudní poplatky, o faktury vystavené správou bytového fondu,
náklady řízení, promlčené přeplatky, pojistné události. Navrhujeme dle výsledku hospodaření v r. 2016 a v 
1. pol. 2017 navýšení o 300 tis. Kč.
662 - Úroky - jedná se o přijaté úroky. Rovněž navrhujeme dle výsledku hospodaření v r. 2016 a v 1. pol. 2017
snížení o 3 tis. Kč.

Plán oprav většího rozsahu pro r. 2018:

1) oprava havarijního stavu střešní krytiny v objektu čp. 1411 ul. Průchod, Děčín I v odhadované ceně 1 400 tis. Kč
vč. DPH.
2) výměna stoupacího potrubí vody v objektech č. 397 a 398 ul. Přímá, Děčín XXXII v odhadované ceně 700 tis. Kč 
vč. DPH.
3) oprava třech bytových jednotek (sociální bydlení) v objektu čp. 825 ul. Krokova 17, Děčín I v odhadované ceně
2 000 tis. Kč vč. DPH. Možnost čerpání dotace.
4) výměna výtahů v objektech čp. 1330, 1331 ul. Dvořákova, Děčín II v odhadované ceně 4 000 tis. Kč vč. DPH.
5) výměna oken v objektu čp. 242 ul. Mírové nám., Děčín IV v odhadované ceně 1 100 tis. Kč vč. DPH. 
6) výměna oken na chodbách a v nebytových jednotkách v objektech čp. 1389A- 1389E ul. Myslbekova, Děčín I
v odhadované ceně 400 tis. Kč vč. DPH.

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Dodavatelé jednotlivých akcí budou vybráni v souladu se směrnicí č. 5 - 7 
K pořizování služeb, materiálu a majetku města, výběrovým řízením. Opravy většího rozsahu budou plněny 
postupně dle finančních možností.

Dále rada města dne 14.3.2017 projednala problematiku oprav objektu Vilsnická 143/65, Děčín VII a  
usnesením č. RM 17 05 37 17 schválila záměr realizace změny bytových prostor a realizace oprav (výměna 
oken, střešní krytiny, zateplení a oprava obvodového pláště, oprava kotelny a kanalizace) v objektu 
Vilsnická 143/65, Děčín VII a podání žádosti o dotaci v rámci dotační výzvy č. 37 ENERGETICKÉ ÚSPORY V 
BYTOVÝCH DOMECH II (IROP).
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III. 
 
 

NÁVRH ROZPOČTU  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA 

DĚČÍN  
NA ROK 2018 

 
 
 

- provozní výdaje podle jednotlivých útvarů  
 
 
 
29 – Primátorka a) Městská policie 

 

  
b) Středisko městských služeb 

  
c) Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

  
d) krizové řízení 

  
e) příspěvky sdružením 

30 – odbor tajemník, oddělení personální a platové 
 31 – odbor provozní a organizační 

  
32 – odbor správních činností a živnostenský úřad 

 33 – odbor stavební úřad 
   

34 – odbor životního prostředí 
   

35 – odbor ekonomický 
   

36 – odbor rozvoje 
    

37 – odbor místního hospodářství a majetku města 
 

38 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
  

39 – odbor školství a kultury 
   

42 - odbor komunikací a dopravy 
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Komentář odboru:

Celkem za odbor: (v tis. Kč)

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

35 361 39 141 42 350 44 625 44 625

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 5311 Provoz  

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

2 442 3 500 3 410 3 800 3 800
komentář

2. § 5311 Platy a odvody

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

31 104 35 001 35 001 40 225 40 225
komentář

29 - Primátorka - a) Městská policie Děčín

Návrh rozpočtu pro organizaci 5231 byl vytvořen v takové výši, aby byly pokryty plánované výdaje. Při
sestavování rozpočtu bylo přihlédnuto ke skutečnému čerpání za rok 2016 a za první pololetí 2017. Rozpočet
byl zpracován s ohledem na schválený početní stav zaměstnanců.

Tato položka zahrnuje veškeré provozní výdaje MP Děčín jako jsou výstroj a výzbroj, provoz služebních
vozidel a jejich údržba, opravy a pneuservis, servis a opravy veškeré techniky MP, zákonné kurzy a zkoušky
strážníků, pravidelné lékařské kontroly strážníků, pronájmy stanovišť kamerového systému, pronájmy
sportovišť k fyzické přípravě mužstva, pronájem střelnice na cvičné střelby, dovybavení služeben, poštovné,
zálohy na el. energii pro kamerový systém, kolkové známky, cestovné. Při sestavování provozního rozpočtu
bylo přihlédnuto k navýšení početního stavu o deset strážníků, které bude potřeba vyškolit a vystrojit.
Pravidelné měsíční platby zahrnují pronájem PCO (pult centrální ochrany) a souvisejících zařízení
zajišťujících přenos signálu ze střežených objektů na pracoviště dozorčí služby MP. Na PCO jsou napojeny
pouze objekty v majetku města. Největší část provozních výdajů je čerpána na udržení a obnovu provozu
stávajícího kamerového systému formou servisních zásahů s výměnou centrálních částí kamerových bodů.
Tímto způsobem se MP Děčín daří zachovávat funkčnost nejstarších částí kamerového systému. V roce
2016 zařadila MP do služby dva služební psy, kterým hradí výživu a veterinární péči. 
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v tom: platy 30 019 tis. Kč
          odvody 10 206 tis. Kč

3. § 6409 Prevence kriminality

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

1 650 340 3 639 300 300
komentář

 
4. § 2219 Parkovací automaty

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

165 300 300 300 300
komentář

Rozpočet na PA (parkovací automaty) zahrnuje zajištění provozu všech parkovacích automatů, tj. opravy,
nákup kotoučků, výměna zdrojů energie, třídění mincí a jejich počítání v DPmD. U nejstarších typů PA, které
slouží více než dvacet let, bude nutné přikročit k jejich obměně. Z tohoto důvodu jsme zadali požadavek na
kapitálový rozpočet na obměnu PA.

Rozpočet na platy pro rok 2018 byl sestaven na schválený početní stav zaměstnanců MP Děčín, tj. 70
zaměstnanců. Navýšení rozpočtu je provedeno z důvodu předpokládaného navýšení početního stavu oproti
roku 2017 a z důvodu avizovaného navýšení platových tarifů a některých příplatků pro zaměstnance ve
veřejné sféře. Dále bylo při tvorbě rozpočtu nutné přihlédnout k všeobecně se zhoršující bezpečnostní
situaci, kdy jsou strážnící častěji terčem fyzických útoků a dostávají se tak častěji do nebezpečných konfliktů.
Toto riziko je třeba strážníkům MP kompenzovat. Dále je nutné motivovat stávající strážníky, aby v budoucnu
nedocházelo k jejich odchodu z finančních důvodů do soukromého sektoru, který nabízí atraktivnější platové
ohodnocení a práci v méně rizikovém prostředí. Průměrný plat strážníka městské policie přestal být
zásadním motivačním prvkem pro případné nové zájemce o zaměstnání, kteří by nahradili kvalitní stávající
strážníky, jež odcházejí do starobního důchodu nebo v rámci přirozené fluktuace. Absenci zájmu nových
uchazečů zaznamenáváme již několik let po sobě. Argumentem, proč nebýt zaměstnán u MP Děčín, se
ukázalo být nedostatečné finanční ohodnocení u vysoce rizikové práce a absence různých benefitů v
porovnání např. s PČR. Při tvorbě rozpočtu MP počítala s faktem, že případný nárůst počtu zaměstnanců
bude velmi pozvolný. 

Rozpočet zahrnuje spoluúčast na mzdy APK hrazených dotačním titulem z ÚP a nezahrnuje náklady na
spoluúčast na projektu ITI, hrazený z prostředků EU, ve kterém bude statutární město Děčín zaměstnávat po
dobu tří let 10 asistentů prevence kriminality. Tyto náklady jsou v požadavku OR. V plánu na rok 2018 je
instalace tabulí s upozorněním na monitorování oblasti kamerovým systémem, což by mělo práci
kamerového systému ještě zefektivnit. V roce 2018 bude MP Děčín dále pokračovat v podpoře Sportovního
klubu MP, který dosahuje trvale vynikajících výsledků a výborně reprezentuje naše město. 
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Komentář odboru:

Celkem za SMS: (v tis. Kč)

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

13 680 6 682 10 699 6 870 6 870
z toho projekt 175

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

1 935 2 030 2 030 2 000 2 000
z toho projekt 30 30

Náklady na provoz SMS zahrnují nákupy ostatních služeb pol. 5169 - tj. likvidace odpadu ve městě, vývoz 
sběrné nádoby u sídla SMS, likvidace nebezpečného odpadu, platby za pronájem a vývoz VK kontejnerů při 
vyklízení městských bytů, likvidace biologického odpadu (tráva, větve, vypletý plevel apod.), revize 
plynových kotlů, elektro zařízení, hasičských přístrojů, zabezpečovacích zařízení, potisk výstražných vest, 
očkování, pravidelné lékařské prohlídky, servisní prohlídky aut, STK, praní prádla a další služby - za 380 tis. 
Kč, náklady na ošacení a OOPP - pol. 5134 – tj. letní a zimní vybavení dle Směrnice a v souladu s 
bezpečností práce, velké spotřeby pracovních rukavic, realizace veřejné služby, kde je nutné 
vykonavatelům VS poskytnout OOPP. Tyto pomůcky proplácí zpětně ÚP, ale jen částečně (maximální výše 
příspěvku činí 1.000 Kč a celkové náklady na OOPP jsou cca 3.000 Kč na osobu) - 300 tis. Kč.
DDHM – pol. 5137– zejména nákup křovinořezů, fukarů, sekaček, výměna za vyřazené stroje a dalších 
potřebných strojů k zajištění splnění úkolů dle požadavků odborů ve výši 150 tis. Kč. Pol. 5139 – materiál a 
náhradní díly – to jsou lopaty, motyky, hrábě, košťata, násady, igelitové pytle na odpad, žací struny, žací 
hlavy, nůžky na stříhání keřů,  barvy, ředidla, štětce, náhr. díly do mulčovače, křovinořezů, sekaček, fukarů, 
toaletní potřeby, kancelářské potřeby a další drobné nákupy dle požadavků odborů za 360 tis. Kč. Opravy 
pol. 5171 - nutné  předsezoní a posezoní opravy sekaček, křovinořezů, pil, fukarů apod. Další drobné 
opravy a vnitřní údržby  budovy SMS ve výši 362 tis. Kč. A případné další drobné nepředvídatelné výdaje. 
Položka 5156 - PHM čerpány finance na benzín a naftu do automobilů (Tranzit, Peugeot, Fabie) a oleje do 
sekaček a motorových pil - 200 tis. Kč.   
Plyn, elektrická energie - 152 tis. Kč, voda - celkem cca 6 tis. Kč.

Další drobný výdaj je bolestné za vzniklé pracovní úrazy, který se však zvyšuje s nárůstem počtu 
zaměstnanců - 35 tis. Kč. Dále léky, školení, knihy, potraviny a cestovné v celkové výši 55 tis. Kč.

29 - Primátorka - b) Středisko městských služeb

Při sestavování  rozpočtu na rok 2018 vycházelo SMS z čerpání rozpočtu do 31.8.2017 a z reálného 

posouzení a zkušeností s provozem Střediska městských služeb. Ukazatelem byl rovněž současný počet  

zaměstnanců na SMS a předpokládaný počet zaměstnanců v r. 2018  a s tím související náklady. SMS má 

v současné době 6  kmenových nedotovaných  zaměstnanců, 4 nedotované uklízeče a 1 řidiče.   Dále  

zaměstnává  v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) k 31.8.2017 na dotovaných pracovních místech 

Úřadem práce 47 uklízečů (z toho 12 správců veřejného prostranství). Další ukazatel vychází z jednání s 

příslušnými zaměstnanci Úřadu práce o možnostech zaměstnávání dalších osob.  

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních rozdílů:

1. § 3639 komunální služby - provoz SMS + projekt Prostupné zaměstnávání v SMS
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Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

8 779 3 470 6 466 3 630 3 630
z toho  projekt 95 95

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

2 966 1 182 2 203 1 240 1 240
z toho projekt 32 32

2. § 3639 platy zaměstnanců SMS - kmenové +DPN

3. § 3639 odvody do SP a ZP

Návrh rozpočtu na platy a odvody na rok 2018 vychází jednak z počtu kmenových nedotovaných 
zaměstnanců a  z pracovních poměrů na dobu určitou,  zejména v rámci veřejně prospěšných prací (tj. 
dotovaných Úřadem práce).  Maximální kapacita počtu zaměstnanců SMS dle usnesení RM je 90 
zaměstnanců. Tento počet bude v případě schválení RM navýšen na 130 zaměstnanců. Důvodem je 
realizace projektu EU a předpodkládaný větší počet zaměstnanců z ÚP v r. 2018. Informace o přesném  
počtu  poskytnutých dotovaných míst v roce 2018 bude sdělena Úřadem práce pravděpodobně během 
ledna 2018. Dle přeběžných jednání bude na SMS zaměstnáno o cca 40 osob více a zároveň přibudou 
zaměstnanci z projektu EU. Dotace od ÚP na rok 2017 jsou 13 000,- nebo 14 000,- Kč  na osobu/měsíčně. 
Rozdílná výše dotace závisí na termínu uzavření "Dohod...". Dále je od 1.1.2018 schválena minimální mzda 
ve výši 12 200,- Kč. Minimální mzda není ihned v souladu s dotací od ÚP, tzn. že bude vyšší doplatek na 
mzdy. Dalším kritériem jsou vládou navrhované právní úpravy o platových poměrech zam. ve veřejných 
službách a správě, týkající se valorizace platových tarifů. S ohledem na tyto skutečnosti žádáme o 
poskytnutí rozpočtu na platy a odvody o 218 tis. Kč více oproti r. 2017. Žádáme tedy o celkovou sumu ve 
výši 4 870 tis. Kč na platy a odvody.

50



Komentář odboru:

Celkem za odbor: (v tis. Kč)

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek na rok Návrh rozpočtu na
2016 rok 2017 k 30.09.2017 2018 rok 2018

3 342 3 715 3 715 3 735 3 735

5011 405
5019 65
5021 1 040
5031 100
5032 120
5039 23
5134 120
5137 140
5139 100
5151 40
5153 240
5154 130
5155 23
5156 402
5161 1
5162 2
5163 60
5164 15
5167 60
5169 140
5171 435
5173 10
5175 30
5194 10
5362 4
5424 20

3 735

Cestovní náklady (vedoucí JSDH + členové JSDH)
Stravné při zásazích

DPN (vedoucí JSDH)

Položka
Platy (vedoucí JSDH)

Správní poplatky

Materiál, náhradní díly

PHM 

Oděvy, obuv, výstrojní materiál
DDHM

CELKEM:

Telefony

Pronájem 2 garáží na vznášedlo, člun a tažné vozidlo Ford Tranzit
Školení, kurzy, odborná příprava JSDH

Tuhá paliva

Věcné dary (městem pořádané hasičské soutěže - ceny)

Pojištění (havarijní a odpovědnosti za škodu - technika PO)

Služby, lékařské prohlídky, revize, popl. CCS, STK + měření 
Opravy, údržba techniky

Poštovné, doručovací služby

Odměny členů JSDH
Zákonné odvody zaměstnavatele SZ (vedoucí JSDH)
Zákonné odvody zaměstnavatele ZP (vedoucí JSDH + čl. JSDH)
Refundace sociálního a zdravotního pojištění

Vodné, stočné
Plyn 

29 - Primátorka - c) Jednotky sboru dobrovolných hasičů

Refundace mezd (členové JSDH)

Požadavek rozpočtu na § 5512 se navrhuje navýšit oproti rozpočtu 2017 o 20 tis. Kč, zejména z důvodu 
navýšení mzdových nákladů vedoucího organizačních složek JSDH.

§ 5512 – požární ochrana – podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů:
Název rozpočtové skladby

Elektrická energie

Částka (v tis. Kč)

Veškeré výdajové účetní položky jsou zahrnuty do § 5512, bez org., ORJ 029. V roce 2017 nedošlo k 
žádným úpravám v provozní části rozpočtu na činnost jednotek SDH.
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Komentář odboru:

Celkem za odbor: (v tis. Kč)

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

280 170 300 370 370

1. § 5212

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

137 80 100 100 100

29 - Primátorka - d) krizové řízení

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních rozdílů:

Ochrana obyvatelstva celkem

Agenda krizového řízení je po organizační i účetní stránce začleněna do útvaru primátorky. 
Řízením je pověřen bezpečnostní ředitel. Z důvodu pořizování materiálu humanitární pomoci a 
také nutnosti jeho průběžné obměny, který je nezbytný k řešení následků krizových situací a přežití 
civilního obyvatelstva, navrhuji zachovat stávající výši rozpočtu v § 5212. V roce 2018 bude v 
návaznosti na rozhodnutí orgánů města realizována modernizace "Varovného a informačního 
systému" (VIS), který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU, operačního programu ŽP. 
Pravděpodobně bude započato také zvýšení mobilních i pevných stěn na levobřežní části města 
jako součástí protipovodňových opatření. Vzhledem k personálnímu stavu je nutné částečně také 
zajistit tvorbu a aktualizaci plánů, dokumentace a analýz prostřednictvím externích odborníků. Na 
rok 2018 je také plánován pravidelný audit v oblasti ochrany utajovaných informací - zákon č. 
412/2005 Sb. V roce 2018 bude pracoviště krizového řízení pokračovat ve vybavování pracoviště 
krizového štábu města a ORP (§ 5273). Po zkušenostech z předchozích povodní a jiných 
mimořádných událostí navrhuji v § 5279 udržovat finanční prostředky jako rezervu na prevenci, 
přípravu a zabezpečení krizových opatření (povodně, sesuvy půdy, skalní sesuvy a jiné 
mimořádné události) a také na odstraňování jejich následků, jak ukládá krizový zákon č. 240/2000 
Sb. v § 25 písm. a). Některá opatření (finanční výdaje) s tím související je nutné řešit okamžitě. 
Upozorňuji také na skutečnost, že čerpání finančních prostředků nemůže být v rozpočtovém 
období rovnoměrné a v některých případech nemusí být finanční prostředky určené na rozpočtový 
rok zcela vyčerpány, neboť vznik mimořádných událostí a  krizových stavů nelze předvídat. 

Zahrnuje činnost orgánů a složek při zabezpečování úkolů civilní ochrany - příprava obyvatelstva, 
údržba prvků varování a vyrozumění, hospodaření s materiálem humanitární pomoci, evakuace 
civilního obyvatelstva, nouzové ubytování, nezbytné prostředky k přežití civilního obyvatelstva, jako 
například mobilní lehátka, přikrývky, ošacení pro postižené obyvatelstvo a další materiál potřebný 
pro vybavení evakuačních středisek. Zahrnuje také opravy a udržování výstražného zařízení v 
záplavovém území.
V roce 2018 bude pokračováno ve výměně vysoušečů, kterých je do budoucna  nutné postupně 
vyměnit cca 80 zastaralých kusů, přičemž cena jednoho vysoušeče činí cca 15 tis. Kč. Nakoupeny 
budou také barely na pitnou vodu, prodlužovací kabely a další drobný materiál. Z finančních 
prostředků je nutné také zajistit servis a údržbu materiálu. 

Poradenství, analýzy, studie, plány
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2. § 5272

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

67 30 70 70 70

3. § 5273

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

75 30 50 100 100

4. § 5279

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

1 30 80 100 100

 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

Činnost související s pracovištěm krizového řízení

Poradenství, analýzy, studie, plány

Zahrnuje poradenství, analýzy a studie vzniku mimořádných událostí, vyhodnocování 
bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizace a kontrolu činností při řešení krizových 
situací, včetně zabezpečení připravenosti k obraně státu. Dále pak zahrnuje aktualizaci 
dokumentace a audity na úseku ochrany utajovaných informací. 
V roce 2018 dojde k realizaci projektu "modernizace varovného a informačního systému" a také ke 
zvýšení protipovodňových stěn levobřežní části města. Obě tyto investice si vyžádají zapracování 
dokumentace do stávajících plánů, zejména do digitálního povodňového plánu, jehož 
zpracovatelem je externí dodavatel. Proveden bude audit v oblasti ochrany utajovaných informací -
zákon č. 412/2005 Sb.

Zahrnuje činnost související s výdaji na vybavení pracoviště krizového řízení (technické vybavení 
nebo informační podpora, audiovizuální a výpočetní technika) a ostatní výdaje na zvládnutí 
krizových situací. Plánuje se pokračovat ve vybavování pracovišť a členů krizového štábu 
pracovními pomůckami, nutnými pro řešení krizových situací. Dále úhradu služeb a nákup odborné 
literatury a SW. 
V roce 2018 se plánuje zakoupení mobilního LED osvětlení pro pracoviště krizového štábu a 
ochranné pomůcky pro členy krizového štábu. V případě zakoupení krizového informačního a 
svolávacího systému bude tento financován v rámci této položky.

Finanční prostředky slouží k zajištění opatření při vzniku mimořádné události a krizové situace 
(sanace svahů, skalních masivů, zemní práce apod). Finanční prostředky je možné také využít    
na podporu a úhradu nákladů humanitárních organizací a dalších složek podílejících se na řešení 
krizových situací. 
V rámci této položky se i v roce 2018 bude udržovat finanční rezerva  pro případ vzniku mimořádné 
události nebo krizové situace, která by si vyžádala financování záchranných a likvidačních prací.  
Předpokládá se také podpora každoroční akce "Mladý záchranář", která má za cíl zvýšit vědomosti 
o civilní připravenosti obyvatelstva zejména u mladé generace. Finanční částka bývá použita 
zejména pro pořízení darů pro vítězná družstva a občerstvení.
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Komentář odboru:
Zahrnuje příspěvky Euroregionu Labe, Svazu měst a obcí ČR, Hospodářské a sociální radě okresu Děčín,

Celkem za útvar: (v tis. Kč)

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

317 310 310 310 310

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

317 310 310 310 310

29 - Primátorka - e) příspěvky sdružením

Asociaci měst pro cyklisty, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů a Asociaci turistických 
informačních center.

1.§ 6171 - příspěvky sdružením
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Komentář odboru:

Celkem za odbor: (v tis. Kč)

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

134 016 132 422 146 039 144 412 144 412

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 6112 Zastupitelstvo obce

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

4 761 5 290 5 290 6 779 6 779

§ 6112 zahrnuje odměny a zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění členů 
zastupitelstva a dále výdaje na cestovné a vzdělávání  členů zastupitelstva.

Návrh rozpočtu je sestaven na počet 3 členů zastupitelstva uvolněných k výkonu funkce.

Náklady na cestovné a vzdělávání necháváme ve výši nákladů roku 2017.

v tis. Kč

odměny zastupitelů                                                              4 709

náhrady za DPN                                                                          15

OON členové výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli                           465

zákonné odvody                                                                    1 500

zastupitelé cestovné a vzdělávání                                               90

Celkem                                                                                    6 779

Zastupitelstva obcí - požadavek na rok 2018 6 779

2. § 6171 Místní správa (bez sociálního fondu)

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

124 827 121 885 134 797 131 806 131 806

§ 6171 - MS - výdaje na platy, OON a odvody na sociální a zdravotní pojištění,
cestovné a vzdělávání MS,  sociální fond.

Při sestavování rozpočtu na rok 2018 bylo přihlíženo k očekávanému čerpání rozpočtu r. 2017 a dalším 

skutečnostem, které mohou ovlivnit sestavování rozpočtu.

Vzhledem k dodržení rovného přístupu k ženám a mužům a zachování přehlednosti tohoto návrhu rozpočtu je 
termínem člen zastupitelstva myšlen člen zastupitelstva, ale také členka zastupitelstva. Zaměstnancem je 
myšlen zaměstnanec i zaměstnankyně. Obdobně nahlížejte i na další osoby, které je možno vyjádřit rozdílně v 
ženském i mužském rodě. 

Při sestavování rozpočtu na rok 2018 vycházíme z rozpočtu schváleného na rok 2017 a očekávaného čerpání 
v roce 2017.
Rozpočet, který je navržen na rok 2018, pokryje i "další odměny" členům zastupitelstva města při skončení 
volebního období. (Dle § 75, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.)

30 - odbor tajemník, oddělení personální a platové
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Platy:

Tento  požadavek vychází z těchto  důvodů:

Částka 1 200 tis. Kč

Částka 6 730 tis. Kč

OON:

Vycházíme ze skutečností z předchozích let a předpokládaného čerpání v roce 2017.

Skutečnost roku 2015………………... 688 tis. Kč

Skutečnost roku 2016 ……………….. 660 tis. Kč

Očekávaná skutečnost r. 2017 .......... 690 tis. Kč

Zákonné odvody zaměstnavatele:

Částka 32 800 tis. Kč
Rekapitulace nákladů na platy, OON, zákonné odvody zaměstnavatele 129 606 tis. Kč
a dočasná pracovní neschopnost požadavek na rok 2018
MS - výdaje na platy 95 406 tis.Kč
OON       700 tis. Kč
DPN 400 tis. Kč
Odstupné 300 tis. Kč
Zákonné odvody 32 800 tis. Kč
Celkem 129 606 tis.Kč

Cestovné a vzdělávání:

Při sestavování rozpočtu na cestovné a vzdělávání jsme vycházeli z průběžného čerpání 
a očekávané skutečnosti v r. 2017

Cestovné a vzdělávání - požadavek na rok 2018 2 200 tis. Kč

3. § 6171 Sociální fond statutárního města Děčín 5 617 tis. Kč
Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 

2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018
4 335 5 087 5 792 5 617 5617

Zaměstnavatel odvádí zákonné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění ve výši 34 % z objemu 

prostředků vyplacených na platy a odměny z dohod.

Rozpočet na rok 2018 je sestaven na základě průběžného čerpání prostředků na platy v roce 2017 a 

zákonných odvodů zaměstnavatele.   

Finanční prostředky na platy jsou plánovány bez započtení účelové dotace od MF ČR určené na zajištění 
výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí, agendy pěstounské péče a výkon sociální práce a bez účelově 
vázaných prostředků z projektů Místní akční plán (MAP), Inkluze do škol  a projekt Asistent prevence 
kriminality.

V roce 2018 navrhujeme za  odbor TAJ navýšení finančních prostředků na platy a zákonné odvody 

zaměstnavatele.

1.) Navýšení finančních prostředků o platy čtyř zaměstnanců Informačního centra, kteří se od pololetí r. 2017  

stali zaměstnanci statutárního města Děčín a o dva zaměstnance Magistrátu města Děčín, odbor organizační 

a provozní - energetik a odboru místního hospodářství. Obsazení těchto dvou pracovních pozic 

předpokládáme již na konci roku 2017.

2.) Navýšení prostředků na platy  pro zaměstnance zařazené do Magistrátu města Děčín z důvodu  

avizovaného navýšení tarifních složek platů (platových tabulek) o 10 %.

Na rok 2018 předpokládáme výdaje na OON (odměny z dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti) 

pro činnost místní správy ve výši 700 tis. Kč.
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4. § 3429 Sociální fond statutárního města Děčín 210 tis. Kč
Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 

2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018
93 160 160 210 210

Komentář je uveden v samostatné tabulce č. 8 určené pro Sociální fond statutárního
města Děčín.
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Komentář odboru:

Celkem za odbor: (v tis. Kč)

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

40 620 46 848 47 830 47 807 46 835

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

1 877 2 900 3 530 3 600 3 145
komentář

2. § 6171 - provoz správy
Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 

2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018
37 731 43 171 43 523 42 930 42 930

komentář

3. § 6115 - volby
Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 

2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018
541 0 0 0 0

komentář

3. § 3639 - provoz WC, funkce energetika
Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 

2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018
471 777 777 1 277 760

komentář

Rozpis financování v roce 2018
provoz WC 1 187 tis. Kč funkce energetika 90 tis. Kč

Tento paragraf, který odbor provozní a organizační využívá, zahrnuje veškeré výdaje spojené s provozem 
magistrátu města a podporou PO. Požadavek na rok 2018 je sestaven z reálného čerpání v roce 2016 a dle 
skutečnosti 3. čtvrtletí 2017. Jsou navýšeny výdaje na úklidové služby a technickou podporu software (včetně 
rezervy na GDPR). Případný nárůst tepla a ostatních energií bude řešen, až dle vývoje v zimním období 2017 
- 2018. Meziročně náklady snižujeme v položkách, které dokážeme ovlivnit. Podrobnější rozpis hlavních 
položek je v příloze.     

Volby UZ 98193 bude stanoveno dle skutečně obdržené státní dotace

Nově převzatý paragraf 3639 - veřejné WC, funkce energetika. Technické vybavení veřejných WC je v 
žalostném stavu, předpokládáme nutné opravy  ve výši min. 500 tis. Kč. Jedná se o nový plynový kotel, 
rekonstrukce splachovacích zařízení a další drobné opravy omítek a nátěrů.   

31 - odbor provozní a organizační

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních rozdílů:

Požadavek provozního rozpočtu odboru provozního a organizačního pro rok 2018 vychází z výsledků rozborů 
hospodaření za rok 2016 a rozboru za 3. čtvrtletí 2017, kdy sledujeme nárůst a pokles jednotlivých výdajů 
souvisejících s provozem magistrátu města. Dále jsou zde zahrnuty i další opravy - úpravy budou dle 
schválené koncepce úprav magistrátních budov.

1. § 2143 - cestovní ruch

Rozpočet pro rok 2018 je postaven na provozní potřebě oddělení včetně potřeb dvou infocenter. Část 
rozpočtu je smluvně vázána (účasti v destinačních fondech), marketing (tiskoviny, reklama, marketing 
Labské stezky), provozní výdaje turistických informačních center (íček), zahájení turistické sezóny a dotace 
na provoz výletní lodi. Podrobný rozpis akcí je v samostatné příloze.
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Smluvně vázané položky

Destinační fond České Švýcarsko 100 000
spolupráce s agenturou v souvislosti propagace města,
prezentace města na akcích agentury

Destinační fond České Středohoří 20 000
spolupráce s agenturou v souvislosti propagace města,
prezentace města na akcích agentury - nově

120 000
Doprava
Dotace na provoz výletní lodi 400 000

Marketing veletrhy - účasti
Labská stezka-marketing 15 000 účast
Slovakiatour Bratislava 20 000 účast
HW Praha 20 000 účast
Polsko, Německo 60 000 účast

Fam tripy, press tripy 100 000
spolupodíl na press tripech organizovaných Czechtourismem nebo 
Ústeckým krajem - zpětná vazba dokládána články 

Rozhledové panely, infrastruktura, atd. 170 000 obnova infrastruktury, rozvoj dalších aktivit pro turisty, polygon
Promo předměty města 500 000 tužky, bloky, samolepky, magnetky atd. 
Polep auta 30 000 logo + znak na bílé auto

Zahájení turistické sezóny 150 000

4. ročník společné akce s děčínským zámkem, požadavek vedení
na rozšiřování akce, letos současně zahájení sezóny na Labské
stezce 

1 065 000
Rozvoj
Turistické značení 85 000 cedule/směrovky
Letáky 200 000
Časopis 200 000 Turistický průvodce - prodána reklama
Reklamní plochy, inzerce, spoty, on-line 
inzerce 400 000 využívání billboardů, prezentace města a akcí pro turisty
Rolapy, stan - jazykové verze 60 000

grafické práce 300 000
využívání korporátní identity na veškerých materiálech a
prohlubování brandu města v návaznosti na rozvoj CR

1 245 000

Provoz infocenter
nákup zboží 500 000 prodej se ziskem 20% 
provozní záležitosti, elektrika atd. 200 000 nájem, energie
drobné úpravy 70 000 opravy úpravy

770 000

Celkem 3 600 000

OPO – CR: Návrh rozpočtu na rok 2018
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ORG KAP ODPA POL Popis Skutečnost 2014
 Skutečnost 

2015 

 Skutečnost 

2016 

 Schválený rozpočet 

2017 

 Upravený rozpočet 

8/2017 

 Skutečnost k 

8/2017 
Návrh 2018 poznámka

BOZP 5233 31 6171 5166 Konzultační, poraden. služby bezpečnostního technika 203 280 203 280 203 280 210 000 219 000 135 520 250 000

5237 31 6171 5139 Kancelářské potřeby 480 911 635 090 600 000 600 000 552 132 650 000

5239 31 6171 5139 Nákup materiálu j.n. - tonery originál 210 000 521 314 652 041 650 000 650 000 506 698 650 000

5239 31 6171 5169 Nákup ostatních služeb - tonery repas 340 000 324 898 515 353 500 000 500 000 444 041 500 000

5242 31 6171 5038 Pojistné na úrazové pojištění - platby zaměstnancům 459 562 500 174 522 343 550 000 550 000 414 103 620 000 Nelze ovlivnit

5242 31 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a odborný tisk 262 232 180 296 176 179 180 000 180 000 60 316 100 000 snížení

5242 31 6171 5137 DDHM - kancelářské vybavení (nábytek, židle, drobná elektronika) 918 245 1 145 147 1 071 894 1 738 000 1 738 000 817 573 1 200 000

5242 31 6171 5139 Nákup materiálu  1 095 968 444 212 378 108 400 000 400 000 184 430 300 000

5242 31 6171 5151 Studená voda 506 727 460 205 398 930 400 000 400 000 256 097 380 000 snížení

5242 31 6171 5152 Teplo 3 046 929 3 256 801 2 869 863 3 200 000 3 200 000 1 912 457 3 000 000 snížení

5242 31 6171 5154 Elektrická energie 2 075 099 2 288 763 2 711 689 2 900 000 2 898 000 1 468 420 2 400 000 snížení

5242 31 6171 5161 Služby pošt - poštovné 1 602 895 1 745 700 1 812 448 1 800 000 1 800 000 855 760 1 400 000 snížení

5242 31 6171 5162 Služby telekomunikací - pevné linky 1 398 223 991 273 486 929 500 000 500 000 170 000 200 000 snížení přesun na mobilní org.

5242 31 6171 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění nemovitého majetku města 2 760 743 2 448 700 3 065 367 3 100 000 3 164 000 2 333 961 3 400 000

5242 31 6171 5166 Konzultační, poraden.služby - audity EO a projektů 220 220 235 950 275 481 280 000 280 000 145 200 200 000

5242 31 6171 5169 Nákup ostatních služeb (revize, Technické služby, čištění kanalizace, ISO) 1 384 263 1 300 435 1 481 104 1 500 000 1 395 000 888 184 1 400 000

5242 31 6171 5171 Opravy a udržování (staveb. úpravy budov, opravy stoupaček, střech atd.) 1 417 823 1 776 826 1 723 744 4 500 000 1 296 000 932 792 2 500 000

5611 31 6171 5162 Služby telekomunikací - Vodafone 501 744 550 000 550 000 538 273 850 000 náhrada pevných linek

5619 31 6171 5137 Nákup mobilních přístrojů 250 000 250 000 236 983 250 000

5623 31 6171 5166 Architekt města 0 400 000 120 000 500 000

5242 31 6171 5142 Realizované kurzové ztráty 31 693 40 000 370 000 174 518 300 000 nelze ovlivnit

5240 31 6171 Primátorka 394 884 600 000 760 000 468 564 700 000

5245 31 6171 5137 DDHM (nákup PC, tiskáren, notebooku) 1 745 466 2 104 647 1 167 376 1 200 000 861 000 1 182 931 2 500 000 nové Ntb ZM, hlasovací zařízení

5245 31 6171 5139 Nákup materiálu j.n. (kabely, klávesnice) 911 125 447 661 403 418 400 000 400 000 208 379 350 000

5245 31 6171 5162 Služby telekomunikací-internetová konektiva, kamerový systém MP 2 662 375 2 721 367 2 683 909 2 800 000 2 800 000 1 814 794 2 800 000

5245 31 6171 5169 Nákup ostatních služeb-technická podpora sw vybavení, úpravy sw 4 690 113 5 948 319 3 962 534 4 000 000 3 303 000 2 901 601 5 000 000 GDPR, analýza,

5245 31 6171 5171 Opravy a udržování - opravy výpočetní techniky, rozvodů datových sítí 64 647 151 996

5245 31 6171 5172 Programové vybavení - nákup softwaru 432 197 436 514 503 556 500 000 500 000 352 984 800 000 Zabezpečení GDPR

5247 31 6171 5139 Nákup materiálu j.n. - Uklid v prostorách budov magistrátu 206 971 186 809 52 984 100 000 100 000 62 227 130 000

5247 31 6171 5169 Nákup ostatních služeb - Uklid v prostorách budov magistrátu 684 092 684 939 1 109 224 1 200 000 1 200 000 911 081 1 600 000 nové výběrové řízení

Právník exter. 5248 31 6171 5166 Konzultační, poraden.služby - externí právník magistrátu 1 588 403 2 023 680 1 959 471 2 000 000 2 000 000 1 343 270 2 100 000

5248 31 6171 5362 Platby daní a poplatku státnímu rozpočtu (soudní poplatky) 41 070 155 996 160 000 160 000 54 282 100 000

Zpravodaj 5250 31 6171 5169 Nákup ostatních služeb - tisk a distribuce Zpravodaje, inzerce 1 163 540 1 183 483 1 027 581 1 100 000 1 100 000 765 767 1 100 000

5251 31 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 587 807 515 967 477 528 500 000 500 000 364 324 550 000

5251 31 6171 5171 Opravy a udržování vozidel 103 789 190 996 239 628 250 000 250 000 162 201 250 000

Stravenky 5266 31 6171 5169 Stravenky 1 334 946 1 344 550 1 354 334 2 200 000 2 200 000 1 127 173 2 800 000 nárůst stravného z provozu

Ostatní položky pod 200 tis.Kč 2 376 320 2 083 366 1 285 435 1 142 000 1 170 000 588 925 1 200 000

Předpokládaná skutečnost bez projektů a od r. 2016 i bez ÚZ 36 454 000 38 370 248 36 291 138 42 000 000 38 644 000 25 455 961 43 030 000

WC - Teplická 5143 31 3639 WC - Teplická 305 000 305 000 137 996 450 000 opravy, kotel, splachování

Popis položek z rozpočtu OPO 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (nad 200 tis. Kč)

Oddělení provozu

Úklid

Vozový park
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Komentář odboru:

Celkem za odbor: (v tis. Kč)

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

95 50 65 50 50

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 2141 - vnitřní obchod

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

15 0 15 0 0
komentář

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

80 50 50 50 50
komentář

32 - odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

2. § 2229 - znalecké posudky, nájemné aj.

Výdaje jsou plánovány na řešení přestupků na úseku dopravy, kdy v některých případech (zejména u 
dopravních nehod) je pro objektivní posouzení případu nutné zpracovat posouzení od autorizovaného 
znalce. Dále jsou finanční prostředky plánovány na jednoduché dopravní studie při stanovení 
dopravního značení.
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Komentář odboru:
Při sestavování rozpočtu na rok 2018 byly zahrnuty požadavky související s pokračováním prací na novém
Územním plánu města Děčín, přípravě 5. úplné aktualizace Územně analytických podkladů ORP Děčín s
termínem dokončení a předání krajskému úřadu do 31. 12. 2018, digitalizaci územních plánů obcí ORP 
Děčín a jejich změn, zpracování územních studií a ArcGis s podporou software pro OSU.

Celkem za odbor: (v tis. Kč)

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

515 3 550 3 550 2 256 2 226

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

507 3 500 3 500 2 206 2 206

komentář::
úprava návrhu ÚP a Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území 721 160
po společném jednání

úprava návrhu ÚP a Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území 721 160
po veřejném projednání

263 780
5. úplná aktualizace ÚAP ORP Děčín

digitalizace územních plánů obcí ORP Děčín a jejich změn 100 000

zpracování územních studií 300 000

ArcGis + software pro OSU 100 000

celkem 2 206 100

2. § 3639 - znalecké posudky, studie

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

8 50 50 50 20
komentář:
obsahuje výdaje (podklady) pro činnost odboru stavební úřad ve věci znaleckých a statických posudků, 
kontroly hranic pozemků, hodnocení hladiny hluku apod.

33 - odbor stavební úřad

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních rozdílů:

1. §  3635 - územní plánování
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Komentář odboru: 

Celkem za odbor: (v tis. Kč)

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

18 460 16 240 17 323 18 400 18 390

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

973 1 100 1 310 1 100 1 100

2. § 1037 - lesní hospodářství a myslivost celkem
Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 

2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018
507 20 197 20 20

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

1 377 500 500 500 500

Zahrnuje finanční prostředky na nákup materiálu pro účely státní správy lesů a myslivosti, neinvestiční dotace 
prospěšným společnostem.10.000,- Kč bude poskytnuto na nákup materiálu a pracovních potřeb pro účely 
státní správy lesů a myslivosti (nákup loveckých lístků). 10.000,- Kč bude poskytnuto jako finanční příspěvek 
na hodnocení myslivecké přehlídky trofejí v roce 2018 podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti.

34 - odbor životního prostředí

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních rozdílů:

1. § 1014 - zvláštní veterinární péče

Zahrnuje veterinární péči o nalezená či odebraná týraná zvířata /380 tis. Kč/, veškerý provoz útulku pro 
zvířata /260 tis. Kč/, hromadné očkování psů a koček proti vzteklině /50 tis. Kč/, DDD činnosti na území 
města, tj. deratizaci (potkani a jiní škodliví hlodavci) a desinsekci (hmyz)  a dále regulaci přemnožené 
populace zvířat - koček a holubů /410 tis. Kč/. V rámci zajištění provozu útulku pro zvířata kromě běžných 
provozních nákladů (energie, voda, krmení pro zvířata, likvidace odpadů atd.) se průběžně provádí opravy 
bud a podlážek pro psy, v plánu je rekonstrukce chovných kotců - 2. etapa atd., dle finančních a časových 
možností. Hromadné očkování psů a koček proběhne v rámci jarní a podzimní akce ve všech částech města 
Děčín, kdy jsou zároveň prováděny kontroly značení a evidence zvířat. Shodně bude provedena v rámci jarní 
a podzimní akce deratizace, jejíž pravidelné provádění brání extrémnímu přemnožení škodlivých hlodavců a 
s tím souvisejících problémů (škody, nemoci, poranění, ...) na území celého města Děčín. V případě 
desinsekce se jedná o nahodilé případy, především likvidace vosích a sršních hnízd na veřejných 
prostranstvích. U regulace přemnožené populace zvířat se regulace u kočičí populace provádí v průběhu 
celého roku dle požadavku občanů a ve spolupráci s nimi, kdy jsou zvířata přijata do útulku a kočky 
kastrovány. Regulace zdivočelých městských holubů proběhne dle metodiky ke konci roku opět, shodně jako 
u deratizace, jako jediná možnost zabránění jejich extrémnímu přemnožení a tím vzniku řady souvisejících 
problémů (škody na majetku, znečištění, zdravotní rizika pro občany aj.). Na přelomu zimy a jara se následně 
dokončují odchyty v případě pokračujících problémů v některých lokalitách. 

3. § 1039 - Lesní úřad Děčín, p. o.

Upřednostnění rekreačních funkcí lesa s odkazem na zřizovací listinu a úkol v hmotné zainteresovanosti a v 
souladu se schválenou koncepcí hospodaření v lesích města Děčín.
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4. § 3719 zapojení poplatků za znečišťování životního prostředí
Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 

2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018
0 0 136 0 0

5. § 3733 monitoring půdy a podzemní vody
Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 

2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018
0 20 20 30 20

6. § 3741 - Zoologická zahrada Děčín, p. o.
Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 

2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018
14 170 13 000 13 560 15 000 15 000

Komentář je v samostatné příloze.

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

1 433 1 600 1 600 1 700 1 700

I.                                                                                                                                                             

II.

III.                                                                                                                                                            

8. § 3769 - ostaní správa o ochraně životního prostředí
Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 

2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018
0 0 0 50 50

7. § 3742 - sanace a monitoring skalních masivů

Monitoring skalních masivů probíhá v lokalitách Stoličná hora, Pastýřská stěna - Teplická ulice a Labské 
nábřeží. Měření na výše uvedených lokalitách je z dlouhodobého hlediska nezbytné pro sledování vývoje 
pohybů skalních masivů a na základě toho přistoupení k případnému zabezpečení proti jejich zřícení a jako 
posanační monitoring, tj. sledování účinnosti nápravných sanačních opatření.
Výše finančních prostředků potřebných k provozování dlouhodobého kontrolního monitoringu na výše 
uvedených lokalitách činí 1 376 112 Kč včetně DPH ročně (Smlouva o dílo č. 437/2007/OŽP ze dne 
01.07.2007 včetně dodatků). 

Dále jsou finanční prostředky požadovány na geotechnická posouzení.

Z dlouhodobého kontrolního sledování vyplynula potřeba sanace 2 bloků na lokalitě Pastýřská stěna – 
Teplická ulice, kdy je nutné  zpracovat PD na tyto sanační práce a zajistit sanační práce.

Finanční prostředky jsou požadovány v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti v ochraně přírody 
a krajiny, povolování kácení dřevin, na znalecké posudky. V rámci správních řízení, kdy dokazování stavu 
věci (stromů, poškození majetku) je dle správního řádu na správním orgánu, který kácení povoluje. Z 
dlouhodobé praxe a narůstajícího množství složitých či sporných případů vyvstala potřeba zpracování 
posudků stavu dřevin, poškození majetku (statické posudky), či oponentních posudků atp., aby bylo možné 
ve věci řádně prokázat skutečný stav a vydat rozhodnutí.

Finanční prostředky z této kapitoly budou využity na financování hydrodynamických odběrů podzemní vody, 
včetně zprávy o monitoringu podzemních vod, dále na financování rozborů s podezřením na kontaminaci 
půdy a podzemních vod, dále na monitoring půdy a podzemních vod při haváriích na vodních tocích. V 
minulých letech byla přidělená částka na kapitolu 3733 celkem razantním způsobem snížena a vodoprávní 
úřad navrhuje její postupný návrat opět na částku, stejnou před jejím snížením.
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Komentář odboru:

Celkem za odbor: (v tis. Kč)

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

6 130 1 800 8 675 2 300 2 300

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 6310 - úroky ze střednědobého úvěru

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

0 0 1 118 500 500

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

6 074 1 500 7 257 1 500 1 500

Zahrnuje předpokládanou daň z přidané hodnoty za město.

3. § 6409 - ostatní činnosti

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

56 300 300 300 300

Zahrnuje výdaje na vratky z minulých let dle věcného podkladu příslušných útvarů (nájemné z pozemků,
nájemné z hřbitovního místa, vyúčtování služeb) a spoluúčast města na pojistném plnění (náhrady, 
vzniklé škody za úraz).

35 - odbor ekonomický

Jedná se o úroky ze střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč přijatého od KB, a. s., které nebudou zahrnuty 
do pořizovací ceny investic.

2. § 6399 - ostatní finanční operace

Návrh rozpočtu zahrnuje předpokládané úroky ze střednědobého úvěru, daň z přidané hodnoty za město 
Děčín a neplánované vratky, které vyplývají např. z předčasného ukončení smluv o nájmu vč. vyúčtování 
služeb apod.
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Komentář odboru:

Celkem za odbor: (v tis. Kč)

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

4 770 5 350 48 245 12 150 7 200

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

4 043 0 21 264 0 0

2. § 2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

0 0 1 177 0 0

3. § 2341 - nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

0 0 337 0 0
Odvedení dešťových vod.

4. § 3111 - mateřské školy

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

0 0 1 751 0 0
Opravy MŠ.

5. § 3113 - základní školy

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

60 0 650 0 0
ZŠ Vojanova - oprava zpevněné plochy před vchodem

6. § 3119 - Inkluze do škol - školení, cestovné aj. 

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

0 150 2 350 0 0

36 - odbor rozvoje

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních 
rozdílů:

1. § 2212 - silnice

Jednalo se o opravy MK, mostků a propustků, které byly realizovány OR na základě požadavků 
dotčených odborů.

Jednalo se o opravy dešťových kanalizací, které byly realizovány OR na základě požadavků dotčených 
odborů.
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7. § 3322 - zachování a obnova kulturních památek

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

0 0 6 613 0 0
Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte  
Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor D3

8. § 3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního dědictví

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

0 0 308 0 0
Obnova Kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně

9. § 3412 - sportovní zařízení v majetku města

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

0 0 3 978 0 0
Vrt DC1

10. § 3635 - ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

667 5 200 5 138 12 150 7 200

11. § 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

0 0 3 286 0 0
Demolice obj. č. p. 630 v k. ú. Podmokly , Teplická ul.
Odvlhčení obj. restaurace Pastýřská stěna Oprava části SD Střelnice
Oprava a výměna oken restaurace Pastýřská stěna

12. § 3742 - chráněné části přírody 

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

0 0 503 0 0
Odstranění havarijního stavu na p. p. č. 564 a 565, k. ú. Podmokly
Děčín - Skalní svah u Via Ferraty

13. § 5512 - požární ochrana

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

0 0 540 0 0

Mezi nevýznamnější plánované PD na rok 2018 patří: Obnova historické části Podmokel - další etapa 
(cca 1 500 tis. Kč), revitalizace Komenského nám. (cca 700 tis. Kč), aktualizace PD a inženýrská činnost 
na lávky přes Labe a Ploučnici ( cca 4 000 tis. Kč), napojení Ploučnické cyklostezky na ul. 2. polské 
armády (cca 150 tis. Kč), víceúčelová sportovní hala (cca 1 500 tis. Kč), Územní studie Bynov (cca 700 
tis. Kč), PD Bynov (cca 1 500 tis. Kč), dále podklady pro strategický plán (cca 200 tis. Kč), participativní 
rozpočet (cca 60 tis. Kč), procyklistická opatření (úprava sil. nájezdů, dopravní značení, cyklostojany 
apod.) ( cca 300 tis. Kč).  Dále se jedná o financování PD, studií apod., které byly nasmlouvány v roce 
2017.   
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Zateplení a oprava fasády obj. Spojenců 159, Děčín XXXII - II. etapa

14. § 6171 - činnost místní správy

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

0 0 350 0 0
Výměna oken v budově Magistrátu města Děčín, ul. Na Valech 156, Děčín - Podmokly 
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Komentář odboru:

OSK a OSV.

Celkem za odbor: (v tis. Kč)

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

10 798 23 193 21 245 105 141 43 675

1. § 3321 - činnosti památkových ústavů, hradů, zámků

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

0 0 681 0 0

2. § 3322 - zachování a obnova kulturních památek

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

736 500 71 5 311 1 000

o sanaci zdiva, výměnu degradovaných oken, opravu vitráže kostela 
sv. Kříže, o restaurátorský průzkum - Ovčí můstek aj. 1 000

jmenovité akce - viz příloha č. 1 4 311

3. § 3412 sportovní zařízení v majetku města 

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

4 652 5 100 5 338 10 150 7 170

SH Podmokly, ul. Práce 970
Dne 15.2.2016 bylo ze strany města odstoupeno od mandátní smlouvy s mandatářem SK Děčín, který
nadále setrvává v objektu - záležitost řeší právníci. Mandátní odměna ani dotace nejsou městem poskytovány,
OMH hradí spotřebu el. energie, kterou přefakturovává Sportovnímu klubu, tyto faktury však nejsou ze strany 
SK hrazeny - finanční prostředky jsou nárokovány na opravy objektu (svody a okapy, nátěr dřevěných štítů), 
revize, úhradu el. energie. V případě ukončení soudního sporu může nastat situace, kdy se budou muset 
rovněž hradit zálohy na plyn a vodné.    

opravy sportovních zařízení v majetku města:                                               7 980

majetku ve výpůjčce příspěvkových organizací města a nemovitého majetku dříve spravovaného odborem 

37 - odbor místního hospodářství

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních 
rozdílů:

Jedná se o drobnou údržbu staveb - kostelů, mostů, kapliček, 

Návrh rozpočtu OMH zahrnuje požadavky na financování oprav, údržby, služeb a dalších výdajů v oblastech  
majetkové správy, a to v oddíle tělovýchovy (opravy a údržba sportovních zařízení), bytového hospodářství, 
pohřebnictví (údržba hřbitovů a pohřby bez pozůstalých), komunálních služeb (opravy a údržba nebytových

Zámek Děčín - oprava střechy na hlavní budově

objektů a bytů v nebytových domech, daň za nabytí nemovitých věcí), údržby skal. Na úseku požární ochrany 
zajišťuje OMH opravy a údržbu objektů hasičských zbrojnic a od r. 2015 i opravy a údržbu nemovitého
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zimní stadion - nájemní smlouva s o.s. HC Děčín, OMH zcela hradí výdaje za el. energii a zajišťuje údržbu a 
opravy objektu včetně revizí                                                            4 160
úhrady el. energie                                                        2 000
opravy:                                                                         2 160

světelná tabule                                                      150  
sanace kluziště                                                   500
oprava dveří u bočních vchodů                                 200
oprava kondenzátoru                                            300
oprava střechy bývalé strojovny                               200
oprava nátěrů ocelových konstrukcí                         500
oprava oplocení vč. nátěru                                      250
oprava překážky pro skate                                      60

fotbalový stadion Ústecká a hřiště Máchovka 2 630
využívá na základě nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce FK Junior Děčín, OMH zcela hradí výdaje 
za el. energii a zajišťuje údržbu a opravy objektů
úhrady el. energie Ústecká a Máchovka                            300
opravy:                                                                        2 330
Máchovka - oprava kanalizace                               150
    oprava povrchu víceúčelového hřiště               1 500
    oprava střechy kabin                                        100
    nové vybavení šaten                                         100
Ústecká - oprava beton. ochozů, hrazení                150
    oprava zastřešení tribun                                    100
    oprava zastřešení hlavní tribuny                         200

    revize ocelových konstrukcí                               30

SH Maroldova 1 190
nájemní smlouva s BK Děčín, OMH zajišťuje údržbu a opravy:
požadavky:                                                                     
rekonstrukce starých šaten                                                                     200
oprava sprch                                                                                                                       50

50
oprava dlažby u postranního vchodu -        
z ul. Maroldova 120
výměna klimatizací                                               100
srážkové vody                                                        50
vodné - připravuje se nová smlouva  
s nájemcem, zálohy musí být hrazeny 
vlastníkem, bude následně přefakturováno 
BK Děčín 300
opravy ocelových konstrukcí                                    60
oprava vzduchotechniky                                         60
revize a poplatek za připojení k pultu
centrální ochrany (PCO) a servis el. požárního
systému (EPS)                                                    200

jmenovité akce - viz příloha č. 1 1 200

4. § 3612 bytové hospodářství 

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

5 50 50 40 25

Jedná se o vyplácení přeplatků z prodeje bytových jednotek či domů z předchozích let.

oprava dlažby u postranního vchodu - jídelna            
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5. § 3632 pohřebnictví 

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

1 347 2 160 2 160 1 970 1 970

pohřby bez pozůstalých                                                                                     330
Na r. 2018 bude požadováno navýšení položky o 30 tis. Kč. Důvodem je skutečnost, že pohřební služby
účtují městu částku 8 600,- Kč za jeden pohřeb, tato cena se nezvýšila od r. 2013 a bude navrhováno její
navýšení na cca 10 000,- Kč za jeden pohřeb. Pohřební služby neúčtují městu některé položky, jako např.
úpravy zemřelých, což je povinnost vyplývající ze zákona o pohřebnictví. 
Od 1.10.2017 nabude účinnosti "Vyhláška o stanovení postupu obce při zajištění slušného způsobu pohřbení".
Vyhláška stanoví postup nakládání s urnami ze sociálních pohřbů, v této souvislosti je navrhováno ukládání 
uren do vsypových louček. Poplatek za 1 vsyp je cca 1 tis. Kč. Při odhadovaném počtu sociálních pohřbů 30 
za rok, by celkové výdaje vč. uložení urny do vsypové loučky činily 330 tis. Kč.
V případě, že není dědiců, obec uplatňuje refundaci nákladů vynaložených na slušné pohřbení a bude 
uplatňovat i náhradu na uložení uren do vsypových louček, což navrhovaná vyhláška umožňuje.
údržba hřbitovů, z toho:                                                                                  1 640
Škrabky: opravy opěrných zdí, částečné 
opravy komunikací, opravy kolumbárních
skříněk, čištění klempířských prvků a drobné
opravy, čištění kanalizace, drobné opravy             440

Folknáře: rekonstrukce spodní vsypové loučky,
oprava obrubníků v epitafním odd., čištění
kanalizace a drobné opravy, založení nového
odd. urnových hrobů, čištění klemp. prvků 

630

Březiny: čištění klempířských prvků, 
dokončení opravy hrobu Walter u hřbitovní
zdi                                                                     70

Boletice: čištění klempířských prvků                     30
Nebočady: oprava hřbitovní zdi                            100
Dolní Žleb: oprava hrobky rodiny Güntlů               120
ostatní služby: bezpečnostní služby ZAS,
revize, vodné, materiál, pronájem TOI                  250

6. § 3639 komunální služby 

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

3 313 14 183 11 746 84 620 32 260

Zahrnuje výdaje na správu a údržbu nebytových objektů, a to pronajatých i nevyužitých, na opravy bytových
jednotek umístěných v nebytových objektech (v MŠ Riegrova, v areálu Bažantnice Lidická ul., v HZ  
Spojenců 159), odvod daně z nabytí nemovitých věcí a daně z nemovitých věcí.

geoplány, výpisy, znalecké posudky, kolky                                                       515
geoplány, výpisy, znalecké posudky, srovnávací sestavení parcel,
vytyčení pozemků, vratky za trvalé porosty, kolky aj. 

projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. 1 500

opravy majetku ve výpůjčce PO 70 590
opravy a údržba, které má právo realizovat dle platné

a drobné opravy, opravy kolumbárních 
skříněk      
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zřizovací listiny příslušná PO - viz příloha č. 1 26 340

opravy a údržba majetku PO realizovaná dle příkazu tajemníka č. 17/2015 
viz příloha č. 1 - jmenovité akce 44 250

daň z nabytí nemovitých věcí                                                                          100
platby daní a poplatků z převodu nemovitých věcí dle uzavřených
smluv (daně z převodu při výkupu pozemků, domů)
mimoto je odváděna roční daň z nemovitých věcí
umístěných v katastru jiných obcí (Tolštejn, pozemky) 

ostatní majetek                                                                                            11 915
z toho: opravy a údržba, provoz, úhrady el. energie:
SD Střelnice, Labská 691 (pronájem) 9 560
monitoring plyn. kotelny                                     10
čištění kanalizace                                             50
revize a porevizní opravy                                   200
oprava konzolí, výměna závěsů na velkém 450
sále   
výměna stolů vč. židlí na velkém sále                 500
broušení parket                                                 70
výměna oken a oprava fasády                        4 000
malování vč. oprav velkého sálu                        600
oprava asfaltových povrchů v areálu                 1 800
oprava dlažby a schodiště před objektem 
na pozemku p.č. 658                                       400
objekt na pozemku p.č. 662/2 - SMS:
oprava střešní krytiny vč. zateplení a
klempířských prvků                                          900
provedení vodotěsných izolací vč. drenáže              500
výměna oken                                                   80

věcná břemena 100
jedná se o úhrady vlastníkům pozemků za zřízení věcného břemene ve prospěch statutárního města Děčín,
kde je město oprávněným z věcného břemene

via ferrata Labské nábř. 700
hlavní roční a pravidelné revize, nájemné, odstraňování náletové vegetace, očištění masívu od drobných 
rozvolněných kamenů, sanace nestabilit pod zařízením vytypované ČGS - (8 objektů), i nově zjištěné aj.

ostatní objekty 1 280
nebytové nevyužité objekty Litoměřická 13, Březiny 151,
rozvaděče Smetanovo nábř. 2x, bývalý ÚSP Horní Žleb 47, 6, 7
ul. 17. listopadu 445/11, Fügnerova 411/26
úhrady el. energie                                         100
vodné, srážková voda                                   110
údržba a revize                                             700
tlf - zabezpečovací zař. Březiny 151                 20
altán na p.č. 972/1 Boletice n. L. - odstranění
stavby - havarijní stav                                   350

Křešice čp. 219, bývalý bowling 275
vodné, stočné, el. energie, revize, opravy a údržba, tel. popl. -
zabezpeč. zařízení

7. § 3742 monitoring skal - údržba skal 
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Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

662 200 199 500 200

údržba skal -                                                                                                      500
odstraňování náletové vegetace, očištění od drobných rozvolněných kamenů, odbourání, spárování, vyzdívky,
podezdívky skalních bloků, příp. zakotvení táhlem na lokalitách Stoliční hora, Pastýřský vrch - Labské nábř.,
Bělá - Na Rybníčku (kartáč), Čsl. Mládeže, skalní masiv T1 - za garážemi ul. Teplická, případně lokality, které
se nově objeví.

8. § 5512 požární ochrana 

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

83 1 000 1 000 2 550 1 050

opravy a údržba hasičských zbrojnic (HZ):
revize plynu, hasič. přístrojů, komínů,    
plyn. kotlů 100
havárie, opravy                                                      100

Spojenců 159, Děčín XXXII 850
oprava střechy malé garáže                             150
výměna vrat malé garáže                                   50
oprava elektro v garáži + malování                     250
oprava oplocení                                               400

Březová 415/a, Děčín III 500
oprava podlah v garáži                                     200
oprava šaten vč. vybavení                                 300

Klicperova 231, Děčín XXXI 1000
rekolaudace a stavební úpravy
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Požadavky na provozní rozpočet - jmenovité akce Příloha č. 1 

(v tis. Kč)

Odbor Paragraf Název akce Celkové 
RN

Požadavek na 
r. 2018

Zdůvodnění (stav připravenosti, 
předpoklad dotace, apod.)

1 OMH 3322 Památník v ul. 17. listopadu 311 311

Rekonstrukce pomníku Horského spolku 
pro České Švýcarko v Děčíně. Horský 
spolek vybudoval stovky kilometrů 
turistických cest, řadu rozhleden, 
horských hostinců, vyhlídek a podstatně 
zdejší krajinu zpřístupnil a otevřel 
turistům, jak ji známe i dnes. V r. 2018 - 
140. výročí založení spolku.

2 OMH 3322 Ovčí můstek - oprava 4 000 4 000

Most přes Jílovský potok je v 
neutěšeném stavu, chybí dláždění, nosné 
pískovcové kvádry vypadávají. Vzhledem 
i k probíhající výstavbě v okolí, se jeví 
jeho oprava jako neodkladná.

Celkem § 3322 4 311 4 311

3 OMH 3412 SH Maroldova - oprava kanalizace 1 200 1 200 Havarijní stav

Celkem § 3412 1 200 1 200
Celkem OMH 5 511 5 511
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Komentář odboru:

Celkem za odbor: (v tis. Kč)

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

50 197 30 746 61 990 35 704 34 284

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

545 518 518 522 522

2. § 3513 - lékařská služba první pomoci

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

2 164 500 2 368 500 500

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Při sestavování rozpočtu na rok 2018 vycházel odbor sociálních věcí a zdravotnictví z hospodaření roku 
2017, požadavků navazujících na proces komunitního plánování sociálních služeb města Děčína a 
podkladů příspěvkové organizace CSS Děčín. Rozpočet byl sestaven zodpovědně tak, aby byly pokryty 
nezbytné náklady na orj. 038.

V oblasti lékařských pohotovostních služeb budou i nadále poskytovány finanční prostředky na zajištění 
stomatologické pohotovosti a lékařské služby první pomoci tak, jak tomu bylo v roce 2017.

V rámci sociálně právní ochrany dětí máme v plánu pokračovat v realizaci akcí, které slouží k navázání 
bližších kontaktů s klienty, kteří jsou v péči oddělení prevence a kurátorské činnosti. Získané informace 
slouží jako velmi dobré podklady pro další působení sociálního pracovníka v rodinách a jsou důležitým 
motivačním prvkem a preventivním faktorem v sociální práci.

Dotace poskytované neziskovým organizacím jsou rozčleněny do 3 dotačních titulů. Dotace na podporu 
poskytovatelů sociálních služeb, dotace na podporu ostatních organizací v sociální oblasti a dotace na 
podporu rodiny (péče o děti v předškolním věku a péče o děti do 3 let věku). 

V roce 2018 bude probíhat realizace cílů a opatření třetího komunitního plánu města Děčín 2015-2018. V 
rámci procesu komunitního plánování našeho města je v r. 2018 plánováno několik workshopů k aktuálním 
tématům v sociální oblasti. Dále plánujeme realizaci již čtvrtého ročníku akce "Týden (nejen) pro seniory" a 
další akce menšího rozsahu. V neposlední řadě je v plánu uspořádání druhého ročníku akce s názvem 
"Den zdraví a služeb". 

Příspěvkové organizaci CSS Děčín zřízené statutárním městem Děčín je poskytován příspěvek na provoz. 
Na rok 2018 příspěvková organizace žádá o finanční prostředky ve výši 29 700 tis. Kč. Podrobný rozpis na 
§ 4345 je popsán v tabulce č. 7.

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních rozdílů:

1. § 3512 - stomatologická pohotovostní péče

Zahrnuje náklady, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami na zajištění 
stomatologické pohotovosti na Děčínsku. Jedná se např. o spotřebu energií, vody, 
úklid, poplatky za přesčas sestry. Provoz stomatologické pohotovostní služby je 
plánován v soukromých ordinacích lékařů dle předem oznámeného rozpisu v rozmezí 
3 hodin v sobotu, v neděli, 31.12. a ve svátky, 1 h á 1.500 Kč (116 dnů x 1500 Kč x 3 
hod. = 522 000 Kč).

75



3. § 3522 - ostatní nemocnice

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

20 0 20 0 0

4. § 4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

174 268 268 292 292
 

Zahrnuje náklady na činnost oddělení sociálně právní ochrany dětí

32

60

200

5. § 4339 - ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

764 300 7 045 300 300

300

Jedná se o dotaci poskytnutou Krajské zdravotní, a. s.- Nemocnici Děčín, o. z. na 
úhradu nepokrytých nákladů na lékařskou službu první pomoci (LPS) pro dospělé i děti 
v Děčíně. LPS byla v roce 2017 financována z dotace Ústeckého kraje, dofinancování 
bylo z rozpočtu statutárního města Děčín. Na rok 2018 je předpoklad dotace z ÚK ve 
výši cca 1 938 tis. Kč

Na základě § 29 odst. 2 zák. 359/99 Sb., v platném znění je povinnost jednou za 3 
měsíce navštívit dítě, kterému byla nařízena ústavní výchova, nebo uložena ochranná 
výchova.

Supervize pro pracovníky OSV, byla stanovena jako úkol CAF a je významnou 
profesionální podporou odborných pracovníků, dnes je již standardem sociální práce. 
V roce 2017 probíhají supervizní sezení pravidelně 1 měsíčně. V roce 2018 bude 
supervize nadále pokračovat. Požadavek na finanční prostředky byl navýšen o 20 tis. 
Kč, a to z důvodu rozdělení SPOD na dvě oddělení (oddělení prevence a kurátorské 
činnosti a oddělení sociálně-právní ochrany dětí).

V tomto paragrafu jsou dále zahrnuty náklady na výchovně rekreační aktivity (dle zák. 
359/99 Sb). Účelem těchto pobytů je působení na děti, směřující k odstranění, 
zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, 
fyzického a sociálního vývoje dětí a k získání potřebných společenských a 
hygienických návyků. Plánujeme dva vícedenní pobyty zaměřené na prevenci sociálně 
patologických jevů  a návodu a motivaci k smysluplnému využití volného času klientů 
evidovaných na oddělení prevence a kurátorské činnosti.

Magistrát města Děčín v souvislosti se zrušením vlastních jeselských zařízení 
podporuje příspěvek na provoz soukromých jeslí. Mateřská centra v současné době 
poskytují hlídací služby i pro děti jeselského věku. Dříve se tyto dotační prostředky 
poskytovaly z dotačního titulu na podporu rodiny - hlídání dětí.

Dále je na paragrafu 4339 promítnuto poskytnutí státního příspěvku od Úřadu práce, 
krajské pobočky v Ústí nad Labem na výkon pěstounské péče. Z těchto příspěvků jsou 
hrazeny náklady na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a 
svěřeným dětem, jakož i provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. V roce 
2018 je odhadovaná výše dotace cca 1 200 tis. Kč (dle počtu uzavřených dohod, 48 
tis. Kč/dohoda).
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6. § 4345 - centrum sociálních služeb

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

43 735 26 000 48 549 29 700 28 280

Příspěvek na provoz Centra sociálních služeb Děčín, p.o. je řešen v samostatné příloze (tabulka č. 7)

7. § 4349 - ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

143 100 100 120 120

8. § 4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

2 648 3 050 3 112 4 260 4 260

260

9. § 4399 - ostatní záležitosti sociálních věcí

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

4 10 10 10 10

V roce 2018 bude probíhat realizace cílů a opatření třetího komunitního plánu města 
Děčín 2015-2018.  V rámci procesu komunitního plánování  je plánováno  několik 
workshopů k aktuálním tématům v sociální oblasti, v souladu s komunitním plánem. 

Dotace poskytované neziskovým organizacím: 

Dotace na podporu sociálních služeb vymezených v zákoně č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách (sociální poradenství, sociální péči, sociální prevenci). K potřebě 
navýšení dotací na podporu sociálních služeb dochází vzhledem k sociální situaci ve 
městě (vysoká nezaměstnanost, zadluženost, stárnutí obyvatel) a v tomto kontextu i 
navyšujícímu se počtu uživatelů služeb, z nichž v některých typech služeb nedostačuje 
kapacita.

4 000

Dále jsou podporovány tzv. ostatní aktivity, které zahrnují činnosti zájmových klubů a 
jednorázové akce. Tyto aktivity slouží k sociálnímu začleňování osob ohrožených 
sociálním vyloučením.
Dotace na podporu rodiny - podporována zařízení, která se zabývají hlídáním 
předškolních dětí zaměstnaných rodičů, např. v mateřských centrech. Jde o alternativu 
předškolních zařízení.
Ostatní služby v oblasti sociální péče, např. vyklízení bytů po zemřelém, aktivity pro 
seniory. V rámci procesu KP proběhne v roce 2018 třetí ročník akce "Týden (nejen) 
pro seniory" a rovněž další akce menšího rozsahu v souladu s prorodinnou politikou 
(např. kulturní produkce v zařízeních pro seniory, zájezd pro seniory v domovech s 
pečovatelskou službou atp.) V neposlední řadě je v plánu uspořádání druhého ročníku 
akce s názvem "Den zdraví a služeb".  Tímto chceme navázat na velice úspěšný první 
ročník, který se uskutečnil v obchodním centru "Pivovar" v roce 2016.   Akce "Den 
zdraví a služeb" se zúčastnila široká veřejnost z Děčína i okolí a reakce byly velmi 
pozitivní. Na základě ohlasů veřejnosti a zúčastněných organizací, chceme tuto akci 
opakovat.

Na tomto paragrafu je zařazen nákup tiskopisů na recepty na omamné látky, které 
eviduje a vydává lékařům odbor sociálních věcí a zdravotnictví. 
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Komentář odboru:

Celkem za odbor: (v tis. Kč)

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

152 886 157 862 173 966 160 106 158 073

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

12 208 11 035 11 482 11 519 11 419

z toho MŠ 10 965 11 412 11 449 11 349

Komentář jednotlivých příspěvkových organizací je v oddílu IV.

v tom:
Schválený rozpočet  

na rok 2017
Upravený rozpočet   

k 30.09.2017
Požadavek           
na rok 2018

Návrh rozpočtu     
na rok 2018

Provoz MŠ 70 70 70 70
Příspěvek MŠ: 10 965 11 412 11 449 11 349
Májová 3 300 3 300 3 384 3 384
Riegrova 2 500 2 544 2 667 2 667
Liliova 1 990 2 366 2 023 2 023
Klostermannova 3 175 3 202 3 375 3 275
celkem 11 035 11 482 11 519 11 419

2. § 3113 - základní školy

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

58 193 64 588 74 007 54 206 53 338
z toho ZŠ 52 348 73 907 54 106 53 238

Komentář jednotlivých příspěvkových organizací je v oddílu IV.

v tom:
Schválený rozpočet  

na rok 2017
Upravený rozpočet   

k 30.09.2017
Požadavek           
na rok 2018 

Návrh rozpočtu     
na rok 2018

Provoz ZŠ 100 100 100 100
Inkluze do škol 12 140 0 0 0
Příspěvek ZŠ: 52 348 73 907 54 106 53 238
Školní 7 000 10 001 6 857 6 857
Vrchlického 3 800 4 953 3 900 3 900
Na Stráni 3 100 5 617 3 671 3 471
Na Pěšině 5 894 8 052 5 994 5 994

Rozpočet na rok 2018 byl sestaven na základě vývoje rozpočtu roku 2017  a na základě přijatých 
požadavků jednotlivých příspěvkových organizací s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám.

1. § 3111 - mateřské školy

39 - odbor školství a kultury
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Máchovo nám. 5 481 7 686 5 327 5 327
Kosmonautů 3 433 5 918 3 256 3 256
Komenského 2 682 4 797 2 425 2 425
Kamenická 4 476 5 154 4 674 4 674
Březová 5 350 6 842 7 018 6 350
Míru 5 900 7 755 5 930 5 930
Vojanova 5 232 7 132 5 054 5 054
celkem 64 588 74 007 54 206 53 338

3. § 3141 - školní jídelny

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

3 205 3 040 3 040 3 152 3 152
Komentář jednotlivých příspěvkových organizací je v oddílu IV.

v tom:
Schválený rozpočet  

na rok 2017
Upravený rozpočet   

k 30.9.2017
Požadavek           
na rok 2018 

Návrh rozpočtu     
na rok 2018

ŠJ Jungmannova 1 200 1 200 1 250 1 250
ŠJ Sládkova 1 840 1 840 1 902 1 902
celkem 3 040 3 040 3 152 3 152

4. § 3294 - ostatní záležitosti vzdělávání, dříve § 3299

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

50 50 50 50 50
Dotace na podporu vzdělávání.

5. § 3421 - využití volného času dětí a mládeže

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

5 165 4 680 5 179 5 045 4 900
z toho DDM 4 680 5 179 5 045 4 900

Komentář příspěvkové organizace je v oddílu IV.

Kultura

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

42 388 43 879 47 524 48 934 48 564

6. § 3311- Městské divadlo Děčín

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

9 818 9 865 10 581 11 260 11 000
Komentář příspěvkové organizace je v oddílu IV.

Příspěvek na provoz je čerpán na administrativní úkony spojené s výkonem agendy dle školského zákona 
např. výroba plakátů k zápisům do ZŠ a MŠ, na zajištění akce Nejúspěšnější žák roku.
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7. § 3314- Městská knihovna Děčín

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

16 455 15 934 18 489 18 110 18 000
Komentář příspěvkové organizace je v oddílu IV.

8. § 3319 - ostatní záležitosti kultury

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

3 645 4 470 3 700 5 154 5 154

ostatní kulturní 
činnost 4 340 3 570 5 024 5 024
z toho:
kulturní akce 2 940 2 170 3 354 3 354
dotace subjektům v 
oblasti kultury 1 400 1 400 1 670 1 670
kronika 80 80 80 80
rezervační systém 50 50 50 50

kronika - vedení městské kroniky v písemné podobě
Rezervační systém –  VSTUPENKADECIN.CZ – propagace systému

9. § 3321 - Zámek Děčín

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

12 072 13 010 14 006 14 010 14 010
z toho Cíl3 - 841 z toho Cíl3 - 1 440 z toho Cíl3 - 1 030 1 030

Komentář příspěvkové organizace je v oddílu IV.

10. § 3322 - obnova kulturních památek

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

398 600 748 400 400

kulturní akce - finanční zajištění akcí, kde je město jedním z pořadatelů -  zahajovací ples města, 
masopust, oslavy konce 2. světové války, pálení čarodějnic, den dětí, mezinárodní hudební festival, 
městské slavnosti, letní kino, RogaloDC, mikulášské besídky, Vánoce, cena města a další kulturní akce 
během roku. Rozpočet pro Městské slavnosti Děčín 2017 je navýšen o částku 244 tis. Kč na základě 
rozhodnutí ZM ze dne 29. 6. 2017 - č. ZM 17 06 05 14 a dále o náklady s dvoudenním Labefestem, 
kdy se zvýšil poplatek OSA.
V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty akce, které jsou schválené v rámci Strategického plánu rozvoje města 
Děčín pro období 2014 - 2020 v zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu na rok 2018. 
dotace subjektům v oblasti kultury - dotační titul na podporu kulturních aktivit v Děčíně a dotace pro 
nájemce SD Střelnice

V roce 2018 je naplánováno očištění soch, každoroční údržba varhan v kostele Povýšení sv. Kříže a 
ošetření proti dřevokaznému hmyzu a další etapa restaurování fresek v Čajovém pavilonu (předfinancování 
dotace z Ústeckého kraje).
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Sport
Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 

2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018
31 677 30 590 32 684 37 200 36 650

z toho sportovní 
zařízení 30 590 32 684 37 200 36 650

11. § 3412 - sportovní zařízení v majetku obce

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

23 830 22 460 24 554 26 640 26 090

Děčínská sportovní 13 760 15 854 17 160 16 760
Zimní stadion 6 700 6 700 7 200 7 050
Městský stadion, 
Máchovka 100 100 380 380
Sportovní hala 
Maroldova 1 900 1 900 1 900 1 900

Komentář příspěvkové organizace je v oddílu IV.
Komentář Zimní stadion je v oddílu V.
Komentář Městský stadion Máchovka je v oddílu V.
Komentář sportovní hala Maroldova je v oddílu V.

12. § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

7 847 8 130 8 130 10 560 10 560

projekty, průběžná 
podpora 4 000 3 150 4 090

preferované sporty 4 130 4 980 6 470

Finanční prostředky budou v rámci ostatní tělovýchovné činnosti rozděleny:

Navýšení rozpočtu pro rok 2018 navrhuje komise sportovní s ohledem na upravený rozpočet (snížení) 
původního požadavku pro rok 2016 i 2017 a současně také na každoroční neúměrně vyšší celkový součet 
všech požadavků o dotace.

4 090 tis. Kč – projekty a průběžná podpora. Pro rok 2017 zde byla poskytnuta podpora ve výši 3 150 tis 
Kč. Zde se jedná jak o možnost zvýšené podpory subjektů poskytujících dlouhodobou systematickou 
činnost s mládeží, tak i možnost zvýšené podpory akcí sportovního kalendáře.
6 470 tis. Kč – podpora preferovaných sportů. Pro rok 2017 byla tato oblast podpořena dle upraveného 
rozpočtu částkou 4 980 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na podporu 
preferovaných sportů jak dětských, mládežnických či dospělých. 

Komise sportovní navrhuje navýšit částku v § 3419 – ostatní činnosti v tělovýchově na celkovou částku 
10 560 tis. Kč.
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Komentář odboru:

Celkem za odbor: (v tis. Kč)

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

186 370 205 160 210 257 339 976 223 013

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

41 753 47 000 50 660 109 010 58 000

opravy a údržba komunikací, mostů, propustků 59 210

26 500
13 500

bodové opravy 5 000
letmé výspravy 4 000
trysková metoda 2 000
lité asfalty 2 500

3 000

2 000
1 000
3 000
1 000

2 000

1 000

Jmenovité akce: 32 710

zimní údržba komunikací, čištění města 49 800

Návrh rozpočtu OKD zahrnuje požadavky na financování oprav, údržby, služeb a dalších výdajů  v oddílu 
dopravy, provozu veřejné silniční dopravy, ostatních záležitostí v silniční dopravě a dopravní obslužnosti, dále 
v oddílu provozu vnitrozemské plavby, vodního hospodářství, veřejného osvětlení, odpadového hospodářství, 
využití volného času dětí a mládeže, péče o vzhled obcí (údržba zeleně a veřejných prostranství), likvidace 
plevelů a v oddíle pohřebnictví zajišťuje údržbu zeleně na hřbitovech. 

 1. § 2212 - silnice, komunikace  

zahrnuje opravy a údržbu komunikací, chodníků, opěrných zdí, 
mostů, uličních vpustí, odvodnění komunikací, zpracování 
projektových dokumentací, geometrické plány, nájemné za 
pozemky pod MK, a to:

opravy MK dle rámcových smluv:

lokální výspravy komunikací a 
příslušenství MK, havárie
lokální výspravy chodníků + 
příslušenství, havárie
opravy nezpevněných MK
opravy opěrných zdí, údržba mostků
opravy uličních vpustí + odvodnění MK
PD na opravy MK, mostů, propustků, 
opěrných zdí, GP
pronájmy pozemků pod MK, mostní 
provizoria 

viz příloha č. 1 -  požadavky na provozní rozpočet

zahrnuje výdaje na zimní údržbu a čištění MK, které jsou z větší části hrazeny na základě smlouvy s Marius 
Pedersen a. s.  Výše výdajů na zimní údržbu je výrazně ovlivňována klimatickými podmínkami 

42 - odbor komunikací a dopravy
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15 000

34 800

14 500

2 500

10 000

300

2 000

3 000

2 500

 2. § 2221 provoz veřejné silniční dopravy

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

54 502 55 850 600 1 000 600

1 000

3. § 2223 – bezpečnost silničního provozu

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

0 0 0 20 20

20

 4. § 2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

2 717 3 480 3 161 3 546 3 506

50

720
120

zimní údržba – smlouva s Marius Pedersen a. s.

čištění města – čištění komunikací a jejich příslušenství,  sekání 
okrajů komunikací aj.:

čištění MK – smlouva s Marius 
Pedersen

mimořádné události – dle smlouvy s 
Marius Pedersen  letní + zimní údržba 
čištění ulič. vpustí, odvodň. příkopů, 
chemický ekologický postřik pro 
likvidaci plevelů, sekání okrajů MK

deratizace uličních vpustí

údržba cyklostezek, cyklotras
čištění odvodňovacích systémů po 
přívalových deštích, živelných 
událostech, 
odstranění vegetace z veř. prostr., 
dělících pásů, stezek - vzrostlé 
dřeviny, nálety 

oprava a údržba přístřešků MAD 

opravy a údržba 5 ks světelných ukazatelů rychlosti vč. 
fotovoltaických baterií (revize, výměna baterií aj.)

Ve městě je celkem 85 zastávkových přístřešků ve vlastnictví SM. V roce 2017 bylo opraveno 9 přístřešků - u 1 
již provedena celková oprava, u 2 proběhne do konce roku. V roce 2018 se bude v opravách pokračovat. Stav 
přístřešků tzv. „Sněžník“ je již velmi špatný - koroze stojin. Mimo běžné údržby se předpokládá zahájení větších 
oprav u přístřešků Želenická, Kozinova, Alusuise, Kovošrot, Ferox, Bělá, Loubí překladiště a Myslbekova 
v závislosti na umístění inteligentních označníků. 

odtahy autovraků – odtah a výdaje za jejich umístění na 
hlídaném parkovišti do doby vyřízení formalit pro zajištění  jejich 
legální ekologické likvidace, znalecké posudky

dopravní světelné signalizace (DSS)
z toho: údržba, servis, pasportizace dle smlouvy  
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200
Jmenovité akce: 400

276

2 500
svislé DZ – instalace, výměny, opravy 700

800
100
260

580

60

5. 2232 přívoz, přístavní můstky

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

1 726 790 790 800 800
 

520
300
10
210

280

120
5

155

6.  § 2292 dopravní obslužnost

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

0 0 58 381 67 008 61 577

65 008

2 000

7. § 2310 pitná voda

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

4 30 30 30 30

opravy nad rámec smlouvy

viz příloha č. 1 -  požadavky na provozní rozpočet

pohotovostní služby – dle smlouvy s Marius Pedersen a. s. - 
paušální částka

dopravní značení (DZ)

vodorovné DZ – přechody pro chodce, parkovací stání, středové 
a okrajové čáry, stíny
přechodné DZ – označení havarijních stavů
dopravní zařízení – příčné prahy, sloupky, zrcadla aj.
označení názvů ulic – výměna poškozených cedulí, osazení 
nových
dopravní informační systém – obnova a výměna směrových 
tabulí, instalace nových rozcestníků 

přívoz v Dolním Žlebu
dotace na vyrovnání ztráty z provozu přívozu dle smlouvy
poplatek za radiové kmitočty 2 tis. Kč, el. energie 8 tis. Kč
opravy a údržba prámu a přístaviště vč. zázemí 

přístavní můstky v Dolním Žlebu a na Smetanově nábř.
smlouvy o provozování a údržbě můstků Smetan. nábř.  a Dolní 
Žleb á 60 tis. Kč
nájemné za pozemky
opravy a údržba můstků 

úhrada kompenzace dle smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících – podrobné zdůvodnění je uvedeno v přiloženém 
odhadu kompenzace a rozpočtu dopravce DPmD ze dne 
18.8.2017 
nepředvídatelné náklady (objízdné trasy) – povinnost hradit při 
uzavírkách MK, např. Drážďanská, Vilsnická spojka aj. 
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8. § 2321 odvádění odpadních a dešťových vod 

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

807 1 000 1 000 2 300 2 000

1 000

Jmenovité akce: 1 300

9. § 2333 údržba drobných vodních toků

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

409 400 400 400 400

10. § 2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení 

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

623 700 700 51 600 2 900

700

Jmenovité akce: 50 900

11. § 3421 využití volného času dětí a mládeže

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

0 2 000 2 000 2 500 2 000

2 500

Zabezpečení občanů pitnou vodou v lokalitě, kde není veřejný vodovod, v rámci povinností obce daných 
ustanovením zákona o obcích), oprava a údržba vodní nádrže Chlum.

Řešení zejména havarijních situací – opravy propadlých vpustí, 
propadlých dešťových kanalizací, výměna poklopů na šachty,  
čištění dešťových kanalizací vozidlem CAK celé město  + 
zpracování projektových dokumentací aj. Je nutné vypracování 
evidence – pasportu + kamerové zkoušky dešťové kanalizace 
(celé město),

viz příloha č. 1 -  požadavky na provozní rozpočet

Povinná údržba a opravy koryt vodních toků -  propustky Folknářský potok, vodoteč Boletice u výchov. ústavu, 
vodoteč Křešice, náhon Staré Město – zahrádky, zatrubněná část Bělského potoka a jeho přítok, zatrubněná 
část potoka Ostružník-Drážďanská ul., zpracování projektových dokumentací aj.

Čištění drenážních zařízení – odstraňování nánosů po přívalových 
deštích, opravy odvodnění okolo panelových domů v sídlištích, ul. 
Oldřichovská, Krásný Studenec, ul. Hluboká, Folknáře + 
zpracování projektových dokumentací aj. 

viz příloha č. 1 - požadavky na provozní rozpočet

dětské koutky, pískoviště aj.
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12. § 3631 veřejné osvětlení

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

11 289 16 000 15 464 13 400 13 400

úhrady za el. energii	 8 000
5 400

2 950

výkony mimo smlouvu: 2 450
zpracování PD + vytýčení inž.sítí 400
nasvícení zámku – údržba  a servis 250

800

1 000

13. § 3632 pohřebnictví

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

2 917 3 140 3 140 3 240 3 240

údržba zeleně na hřbitovech, z toho:	 3 240
2 640

600

14.  § 3639 komunální služby

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

213 270 221 280 240

ekologické WC 130

na území města spravujeme 47 dětských hřišť a koutků, 3 víceúčelová hřiště, na kterých 
jsou zajišťovány opravy dopadových ploch dle revizních zpráv, opravy návštěvních řádů, 
oplocení, pískovišť, laviček, likvidace starých kovových konstrukcí a kovových herních 
prvků a některých pískovišť, výměna písku v pískovištích, doplnění hřišť mobiliářem a 
oplocením, výměna písku na hřištích a na dopadových plochách,  hlavní roční kontroly, 
opravy stávajících hřišť (prvky poničené vandalismem), patrolace dětských hřišť, naučné 
stezky Kvádrberk aj.

opravy veřejného osvětlení včetně PD, z toho: 

servis VO – smlouva s Marius Pedersen

vánoční výzdoba – montáž, demontáž, 
údržba + nové prvky 
další neplánované úpravy VO v  
součinnosti s ČEZ, požadavky občanů, 
havárie 

Skutečnost roku 2016 představuje pouze výdaje za údržbu zeleně na hřbitovech, tj. tu část rozpočtu, 
která přešla od 1.1.2017 z odboru OMH na odbor OKD.

údržba zeleně dle smlouvy s Marius Pedersen a. s.
údržba nad rámec smlouvy: péče o stromy – řezy, kácení, 
údržba trvalých záhonů, nových výsadeb, údržba ruderálních 
částí,  postřik plevele, 

Skutečnost roku 2016 představuje pouze výdaje za ekologické WC a provoz tržnice vč. nájemného, tj. tu 
část rozpočtu, která přešla od 1.1.2017 z OMH na OKD.
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provoz tržnice vč. nájemného 150

15. § 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

1 328 1 650 1 650 1 650 1 650

16. § 3722 sběr a svoz komunálních odpadů

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

22 496 22 800 22 010 25 000 25 000

sběr a svoz směsného komunálního odpadu 21 800
svoz odpadkových košů 2 000

17. § 3723 sběr a svoz ostatních odpadů

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

6 255 8 500 8 500 7 000 7 000

18. § 3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

18 339 16 800 16 800 17 000 17 000

Smlouva s Marius Pedersen a. s. - náklady na separaci odpadů a poplatek za uložení odpadu na skládce,

12 000

5 000

z této položky je rovněž hrazen příspěvek společnosti Kovošrot Group za sběr a třídění vybraných druhů odpadů 
cca 100 tis. Kč ročně,

separace – požadavek odpovídá předpokládané skutečnosti a 
předpokládanému navýšení tříděného odpadu vzhledem k 
rozšíření stanovišť s nádobami na třídění a rozšíření svozu 
bioodpadu o další lokality

umístění 7 ks mobilních chemických WC: cyklostezka Dolní Žleb u 
přívozu, dětská hřiště Labské nábř., U Plovárny u Mariánské louky, 
Labská ul.  u SD Střelnice, víceúčelové hřiště Jezdecká ul., u via 
ferrata Labské nábř., Benešovská ul. p. p. č. 3029/1 k. ú. Děčín + 
mimořádné akce,

nájemné a vodné za zázemí tržnice 35 tis. Kč, svoz SKO 30 tis. 
Kč, el. energie a vodné 35 tis. Kč, opravy a údržba stánků a 
prostor 50 tis. Kč, 

Smlouva s Marius Pedersen a. s. - závisí na množství odevzdaných nebezpečných odpadů občany do sběrného 
dvora.

uložení na skládce – jedná se o poplatek za uložení odpadu na 
skládce 

Smlouva s Marius Pedersen a. s. -  zahrnuje sběr a svoz směsného komunálního odpadu a svoz odpadkových 
košů:

Smlouva s Marius Pedersen, a. s. - odvoz odpadů ze sběrného dvora – závisí na množství odvezeného odpadu 
na likvidaci (objemný odpad a bioodpad),
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19. § 3729 ostatní nakládání s odpady

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

749 1 500 1 500 4 000 1 500

jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob 2 800

2 000

800

skládka Orlík III 1 200

20. § 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

20 157 23 000 23 000 29 892 21 900

údržba zeleně, v tom: 28 092

smlouva s Marius Pedersen a.s. č. 2016-0090/OR 18 800

odstranění havarijních stromů 1 000

   
údržba zeleně – ostatní 5 300

nové výsadby stromů a keřů dle rozhodnutí a výměna uhynulých stromů a keřů, 
ošetřování stromů kolem cyklostezek, péče o park Kvádrberk - nové výsadby, rozšíření 
informačního systému, obnova přestárlých parkových ploch, údržba záhonů, oprava 
cest, péče o lesoparky Bažantnice, U Kaple – sekání, odplevelení ploch, průřez stromů, 
keřových pater, nové výsadby, údržba Smetanova nábřeží – akce pořádané během 
roku, 

asanace skládek – zahrnuto ve smlouvě s Marius Pedersen a. s. 
- požadavek odpovídá předpokládané skutečnosti a nutnosti 
úklidu stále se množících nepořádků a skládek na pozemcích 
města

smlouva s TSD, a. s. o provozování skládky Orlík – monitoring, 
odvoz průsakových vod, kosení porostů, údržba  odvodňovacích 
žlabů – náklady jsou závislé na klimatických podmínkách

smlouva s Marius Pedersen a.s.  - péče o travnaté plochy, živé ploty, volně rostoucí 
keře, stromy, náhradní výsadby stromů a keřů, liniovou zeleň, letničky, dvouletky a 
trvalky, zálivka, přihnojování, a to v centru města Dc I a Dc IV , na 7 sídlištích, v 7 
městských částech a 7 hřbitovech, 

v rámci inventarizace a hodnocení zdravotního stavu rizik stromů (započato v r. 2006) 
je nutné pokračovat a vyhodnotit další stromy v parcích – U Kaple, Bažantnice, 
okrajové stromy kolem komunikací. Je nutné pokračovat v pravidelné revizi stavu 
stromů (dendrometrie, kontrola bezpečnostních vazeb, aktualizace stavu ploch), tahové 
zkoušky, kácení havarijních, nebezpečných stromů a stromů dle rozhodnutí,

sekání trávy, pletí květinových záhonů, pletí a ošetřování květinových nádob, ošetření 
stromů a keřů na ostatních pozemcích města – min. 3x za rok mimo smlouvu Marius 
Pedersen a.s. (Janáčkova, Tovární, V Sídlišti, Labská, Nálepkova, Vilsnice, 
Duchcovská, Březová, Přímá, Severní, Za Bažantnicí atd.), 

akce čisté město – bez finančního krytí nelze tuto akci pořádat
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Jmenovité akce:
viz příloha č. 1 -  požadavky na provozní rozpočet 2 992

údržba veřejných prostranství aj. 1 800
veřejné prostranství 500

kašny, pítka 900

Jmenovité akce:
viz příloha č. 1 -  požadavky na provozní rozpočet 400

21. § 3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Skutečnost roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu 
2016 na rok 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 na rok 2018

86 250 250 300 250

ošetřování zeleně na dětských hřištích, nové výsadby, ošetřování výsadeb a  přesadeb 
provedených v roce 2012-2017,vánoční výzdoba města, zajišťování městských 
slavností a dalších akcí konaných ve městě, smlouva na květinovou výzdobu na 
sloupech VO, smlouva se SŠZaZe Benešovská ul. na seč Staroměstského nábřeží, 
pasport, oprava plastik, zaměření stromů, posudky. Z hlediska komplexního ošetření 
stromů je nutné pokračovat s ošetřením stromů ve městě,

údržba veřejného prostranství, oprava míst pro kontejnery, laviček, plakátovacích 
ploch, reklamních hodin aj.

vodné 200 tis. Kč, el. energie 100 tis. Kč, ost. služby 200 tis. Kč 
(revize, čištění,aj.), opravy a údržba 400 tis. Kč.

Likvidace křídlatky a netýkavky – likvidace plevelů je povinností vlastníka ze zákona č. 326/2004 Sb., o 
rostlinolékařské péči. V roce 2015 schválen v RM záměr na likvidaci křídlatky - možnost využít dotaci. Projektová 
dokumentace na likvidaci křídlatky - monitoring proveden v roce 2016, realizace pokud bude přidělena dotace.
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Příloha č. 1

Požadavky na provozní rozpočet - jmenovité akce
(v tis. Kč)

Poř. 
č. Odbor Paragraf Název akce Celkové 

RN
Požadavek 
na r. 2018

Zdůvodnění (stav připravenosti, 
předpoklad dotace, apod.)

1 OKD 2212 Oprava chodníku ul. Hluboká 1 700 PD zpracována 

2 OKD 2212 Tyršův most nátěr konstrukce - (obnova 
protikorozní ochrany) I. etapa 1 000 zpracován technologický postup

3 OKD 2212 Velkoplošná oprava MK Okružní 1 500 PD se zpracovává

4 OKD 2212 Velkoplošná oprava MK Lužní 1 500 PD se zpracovává

5 OKD 2212 Velkoplošná oprava MK Družební, Nebočady 1 500 PD se zpracovává

6 OKD 2212 Oprava MK Křešice k č.p. 158 (p. Luka) 350 PD se zpracovává

7 OKD 2212 Oprava MK Ke Trati 900 PD zpracována 

8 OKD 2212 Oprava MK Tovární 3 500 PD se zpracovává

9 OKD 2212 Oprava MK Roháčova 4 200 koordinace se SVS, PD se zpracovává

10 OKD 2212 Záliv MAD Litoměřická 800 PD se zpracovává

11 OKD 2212 Záliv MAD Oblouková u zimního stadionu 500 PD zpracována 

12 OKD 2212 Oprava lávky přes trať Přípeř, ul. Pod Svahem 3 000 PD se zpracovává

13 OKD 2212 Údržba cyklostezky pod zámkem „Labská“ a 
svah 2 000

14 OKD 2212 Oprava zálivu MAD Uhelná 900 PD zpracována 

15 OKD 2212 Oprava chodníku a místa pro přecházení 
Dělnická 1 600 PD se zpracovává

16 OKD 2212 AB povrchy MK Divišova, Raisova, Máchovo 
nám 700 koordinace se SVS, schváleno RM

17 OKD 2212
Oprava MK Štursova 800

opatření MK AB povrchem, vč. 
podkladových vrstev

18 OKD 2212 AB povrchy MK  Fibichova, Janská, 
Budapešťská 1 260 koordinace se SVS, schváleno RM
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19 OKD 2212 Velkoplošná oprava MK a chodníku Škroupova 5 000 PD se zpracovává
20 celkem § 2212 32 710

21 OKD
2229

Výměna řadiče a návěstidel - SSZ Promptus-
průmyslová zóna, ul. Krokova, Dč. 2 vč. opravy 
čerpadla

400 špatný technický stav

22 celkem § 2229 400

23 OKD 2321 Oprava dešťové kanalizace Maxičky II. et. 
1 100

pokračování opravy nefunkční 
kanalizace, stížnost občanů - (I. et. 
dokončena v r. 2017)

24 OKD 2321 Oprava dešťové kanalizace ul. U Kotelny
200

pokračování opravy nefunkční 
kanalizace, stížnosti majitelů garáží)

25 OKD celkem § 2321 1 300

26 OKD 2341 Odvodnění svahu Bělá u Děčína, ul. 5. května 1 200 zaplavování rodinných domů
27 OKD 2341 Oprava nátoku rybníka Liberecká ul., Děčín I 400 nefunkční přítok vody do rybníka

28 OKD 2341 Úprava hráze rybníka na vodním toku Ostružník 1 300 nařízení OŽP – povodně
29 OKD 2341 PD na odbahnění zámeckého rybníka 1 000

30 OKD 2341 Odbahnění zámeckého rybníka 

45 000

záplavové území - v důsledku velkého 
množství sedimentů existuje povodňové 
riziko, při kterém může dojít k rozlití vody 
přes hráz, čímž se vyplaví sedimenty z 
rybníka a následně k vyplavování 
kontaminovaného sedimentu do Labe, což 
má negativní vliv na ekosystémy. Pro tento 
projekt žádná dotace není a v nejbližších 
letech ani nebude,

31 OKD 2341 Ušlý zisk -  MVE Ing. Moravec 
2 000

MVE Ing. Moravec - bude nárokováno 
v případě realizace akce

32 celkem § 2341 50 900
33 OKD 3745 Ošetření stromů v lesoparku Bažantnice 2 018 zpracovaná inventarizace stromů
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34 OKD
3745

Zlepšení funkčního stavu zeleně, revitalizace 
zeleně, plocha ul. U Plovárny Děčín 974

PD zpracována, schválena dotace – 
projekt 

36 mezisoučet § 3745 údržba zeleně 2 992

37 OKD 3745 Oprava dna fontány Masarykovo nám., Dc I 400 prosakuje voda

38 celkem § 3745 3 392

Celkem OKD 0 88 702
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IV. 
 

NÁVRH ROZPOČTU 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA 

DĚČÍN  
NA ROK 2018 

 
- za městem zřízené a založené organizace 

 

 Dopravní podnik města Děčín, a.s. - Příloha č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách v 
přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto 
služby 

 Lesní úřad Děčín, p.o. 
 MŠ Májová 
 MŠ Riegrova 
 MŠ Liliová 
 MŠ Klostermannova 
 ZŠ a MŠ Školní 
 ZŠ Dr. Miroslava Tyrše 
 ZŠ Na Stráni 
 ZŠ a MŠ Na Pěšině 
 ZŠ a MŠ Máchovo nám. 
 ZŠ a MŠ Kosmonautů 
 ZŠ Komenského nám. 
 ZŠ Kamenická 
 ZŠ a MŠ Březová 
 ZŠ Míru 
 ZŠ a MŠ Vojanova 
 ŠJ Jungmannova 
 ŠJ Sládkova 
 Městské divadlo Děčín, p.o. 
 Městská knihovna Děčín, p.o. 
 Zámek Děčín, p.o. 
 Děčínská sportovní, p.o. 
 Dům dětí a mládeže Děčín, p.o. 
 Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p.o. 
 Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. 
 Orientační plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových 

organizací v r. 2018  
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Odborem řízená organizace:   
Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 k 30. 9. 2017 na rok 2018 na rok 2018

1 377 500 500 500 500

 

  v tis. Kč

Ukazatel Skutečnost Schválený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2018

účet/náklady 6 701 6 280 6 560 0

501 - materiál 595 430 430

502 - energie 9

504 - prodané zboží 161

508 - změna stavu zásob 114

511 - údržba 732

512 - cestovné 277 270 280

518 - služby 1 451 2 200 2 200

521 - mzdové nákl. 2 313 2 500 2 700

524 - soc. pojištění 772 850 920

525 - jiné soc. pojištění

527 - zák. soc. náklady 58

528 - jiné soc. náklady 7

531 - daň silniční 19

538 - jiné daně a poplatky 4

549 - ost. náklady 95

551 - odpisy 30 30 30

558 - náklady z DHM 64

účet/výnosy 6 724 6 280 6 560 0

602 - služby 282 600 600

výkon OLH 80 80

601 - výnosy z prodeje 

vlastních výrobků 3 901 4 300 4 300

603 - výnosy z pronájmu 24

604 - výnosy z prodaného 

zboží 168

648 - zúčt. fondů 83

649 - ost. výnosy 17 400 480

672 - dotace celkem 2 249 900 1 100

z toho: příspěvek zřizovatele 904 500 500 500

Hospodářský výsledek 23 0 0 0

Stav fondů k 30.06.2017 v Kč

Fond odměn 64 268,98

Rezervní fond 1 067 530,12

Fond investic 298 102,69

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a 
zdůvodnění meziročních rozdílů: 
Zásadnějším rozdílem vůči roku 2017 je navýšení mzdových nákladů a s tím spojených sociálních nákladů. 
Zvýšení je zdůvodněno plánovaným zvýšením minimální mzdy a také vyšší "investicí" do mzdové motivace 
zaměstnanců pracovat pro městské lesy. Z fondu oprav je plánovaná rekonstrukce topné soustavy L. 
úřadu.
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Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 k 30. 9. 2017 na rok 2018 na rok 2018

3 410 3 300 3 300 3 384 3 384

 

  v tis. Kč

Ukazatel Skutečnost Schválený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2018

účet/náklady 15 314 15 620 16 782 0

501 - materiál 1 403 1 443 1 450

502 - energie 1 446 1 500 1 500

511 - údržba 942 200 440

512 - cestovné 8 8 8

513 - náklady na reprezentaci 1 1

518 - služby 692 700 700

521 - mzdové nákl. 7 603 8 019 8 820

524 - soc. pojištění 2 576 2 876 3 163

525 - jiné soc. pojištění 32 32 35

527 - zák.soc.náklady 153 190 220

549 - ost. náklady 39 40 40

551 - odpisy 23 5 5

558 - náklady z DHM 390 606 400

538+542 7

účet/výnosy 15 314 15 620 16 782 0

602 - služby 1 155 1 160 1 160

603 - výnosy z pronájmu

662 - úroky

648 - zúčt. fondů 360

649 - ost. výnosy 4

672 - dotace celkem 13 795 14 460 15 622

z toho: příspěvek zřizovatele 3 410 3 300 3 384 3 384

Hospodářský výsledek 0 0 0 0

Stav fondů k 30.06.2017 v Kč

Fond odměn 874,93
Rezervní fond 566 415,88
Fond investic 296 999,75

Účet 501 - vyšší ceny potravin

Účet 511 - opravy v MŠ Májová, MŠ K. H. Borovského (5 pavilonů), MŠ Křešice, viz rozpis 

Účet 558 - herní prvky na zahradu, hračky, učební pomůcky do tříd

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace: 

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a 
zdůvodnění meziročních rozdílů: 
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Organizace: Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace

účet 511 v Kč

účet 518 v Kč

Spalinové cesty
Elektrické spotřebiče, zařízení
Hasicí přístroje, hydranty
Tělocvičná nářadí
Plynové spotřebiče
Stromy
Váhy
Hromosvody
Zabezpečovací zařízení
Výtahy
Tlaková zařízení

v Kč

Plán  příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. 

požadavku na vybavení v roce 2018

Název údržby předpokládaná cena
MŠ Májová
drobné opravy 50 000
malování 50 000
oprava zařízení 30 000
MŠ K. H. Borovského (5 pavilonů)
drobné opravy 70 000

10 000

malování 100 000
oprava zařízení 30 000
MŠ Křešice

4 000

Celkem Kč 440 000

Název revize předpokládaná cena

drobné opravy 50 000
malování 50 000
oprava zařízení

2 000
3 000
7 000
2 000
4 000

1 000
43 000
7 000
5 000

11 000

Celkem Kč 89 000

Název vybavení předpokládaná cena 
pojízdný nábytek 30 000

manipulačně senzorické  panely 35 000

židle a stoly pro hendikepované děti 25 000

molitanové sestavy 20 000

sedací polštáře a pytle 25 000

nástěnné tabule 5 000

hrací koberce 20 000

skříně na lůžkoviny a matrace 38 000

Celkem Kč 400 000

pomůcky na jemnou motoriku 30 000

vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání 20 000

pomůcky pro hrubou motoriku 35 000

sady hudebních nastrojů 20 000

odpadkové koše na pleny 8 000

didaktické pomůcky 35 000

výtvarný materiál 30 000

hračky 24 000
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Odborem řízená organizace:
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/15, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 k 30. 9. 2017 na rok 2018 na rok 2018

3 089 2 500 2 544 2 667 2 667

 

  v tis. Kč

Ukazatel Skutečnost Schválený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2018

účet/náklady 17 422 17 895 18 437 0

501 - materiál 1 850 1 763 1 800

502 - energie 1 243 1 693 1 693

511 - údržba 434 265 395

512 - cestovné 10 15 15

513 - náklady na reprezentaci 0 0 0

518 - služby 425 277 277

521 - mzdové nákl. 9 528 9 869 10 100

524 - soc. pojištění 3 220 3 756 3 900

525 - jiné soc. poj. 0 0 0

527 - zák. soc. náklady 143 0 0

549 - ost. náklady 52 25 25

551 - odpisy 22 22 22

558 - náklady z DHM 485 210 210

547 - manka a škody 10 0 0

účet/výnosy 17 598 17 895 18 437 0

602 - služby 1 782 1 770 1 770

603 - výnosy z pronájmu 0 0

662 - úroky 0 0

648 - zúčt.fondů 152 0

649 - ost.výnosy 41 0

672 - dotace celkem 15 623 16 125 16 667

z toho: příspěvek zřizovatele 2 645 2 500 2 667 2 667

Hospodářský výsledek 176 0 0 0

Stav fondů k 30.06.2017 v Kč

Fond odměn 25 100,00
Rezervní fond 476 081,53
Fond investic 124 901,90

Komentář účet:
501-v souvislosti s malou údržbou jsou plánovany vyšší výdaje na ost. materiál
511-zvýšené výdaje na výmalbu vnitřních prostor MŠ (poslední malování některých prostor přesahuje 
3 roky - nevyhovuje hygienickým požadavkům), vybavení kuchyně je zastaralé a často je nutné opravovat
přístroje
521-zvýšené výdaje na výplaty z důvodu navýšení zákonných tarifů u všech zaměstnanců (z KÚ)

524-zvýšené výdaje na odvody z důvodu navýšení zákonných tarifů u všech zaměstnanců (z KÚ)

502 dle stanovených záloh

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a 
zdůvodnění meziročních rozdílů: 
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Organizace:  MŠ Děčín II,  Riegrova 454/12, p. o.

účet 511 v Kč

účet 518 v Kč

v Kč

Plán  příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. 

požadavku na vybavení v roce 2018

Název údržby předpokládaná cena
MŠ Riegrova
malá údržba budovy 100 000
výmalba 100 000
strojní opravy 30 000

strojní opravy 15 000

MŠ Pohraniční
malá údržba budovy 50 000
výmalba 100 000

Celkem Kč 395 000

Název revize předpokládaná cena
MŠ Riegrova  

elektrika 8 000
MŠ Pohraniční

hasící přístroje 4 000
výtahy 8 000
hřiště-zahrada 5 000

hasící přístroje 2 500
hřiště - zahrada 3 000
spalinové cesty 3 000

Název vybavení předpokládaná cena 
Věšáky na ručníky (3 třídy) 30 000

kotel 3 000
elektrika 3 000
Celkem Kč 39 500

Celkem Kč 210 000

Nábytek 40 000

Elektronika 60 000

Domeček na zahradní nábytek 40 000

Zahradní sestava 40 000
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Odborem řízená organizace:  
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace

v tis. Kč
Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu
roku 2016 na rok 2017 k 30. 9. 2017 na rok 2018 na rok 2018

2 115 1 990 2 366 2 023 2 023
 

  v tis. Kč
Ukazatel Skutečnost Schválený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2018
účet/náklady 12 628 12 995 13 047 0
501 - materiál 1 324 1 087 1 300
502 - energie 1 016 1 021 864
511 - údržba 673 518 450
512 - cestovné 4 1 1
513 - náklady na reprezentaci 1 1 1
518 - služby 305 347 347
521 - mzdové nákl. 6 671 7 049 7 049
524 - soc. pojištění 2 258 2 397 2 397
525 - jiné soc. pojištění 28
527 - zák. soc. náklady 125 142 143
549 - ost. náklady 9 10 18
551 - odpisy 32 32 32
558 - náklady z DHM 182 285 340
ONIV  KÚ 105 105
účet/výnosy 12 715 12 995 13 047 0
602 - služby 1 276 1 273 1 280
603 - výnosy z pronájmu 10
662 - úroky
648 - zúčt. fondů 183 40 50
649 - ost. výnosy 17
672 - dotace celkem 11 229 11 682 11 717
z toho: příspěvek zřizovatele 2 115 1 990 2 023 2 023
Hospodářský výsledek 87 0 0 0

Stav fondů k 30.06.2017 v Kč
Fond odměn 55 000,00
Rezervní fond 243 984,83
Fond investic 49 829,00

501 - navýšení z důvodu vyššího počtu přijatých dětí, vybavení a pomůcky pro děti mladší tří let
558 - navýšení z důvodu nákupu nových herních prvků na zahrady MŠ, původní jsou nevyhovující, shnilé, 
ohrožují bezpečnost dětí
527 - navýšení z důvodu DVZ - nová legistlativa, nové zákony
502 - snížení dle skutečné spotřeby roku 2016, energie dle propočtu r. 2015 - 1009,-  r. 2016 - 864,- 
pololetí r. 2017 - 400,- předpokládaná spotřeba stejná

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a 
zdůvodnění meziročních rozdílů: 
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Organizace: Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, p. o.

účet 511 v Kč

účet 518 v Kč

v Kč

Plán  příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. 
požadavku na vybavení v roce 2018

Název údržby předpokládaná cena
MŠ Lil
drobné opravy a údržba 3 pavilony 150 000
výmalba 80 000
opravy zařízení a vybavení (jídelna a školka) 100 000
MŠ Tyl
drobné opravy a údržba  50 000
výmalba 50 000
opravy zařízení a vybavení (jídelna a školka) 20 000
Celkem Kč 450 000

Název revize předpokládaná cena
MŠ Lil
plyn rozvod 4 000
plynové zařízení 8 000
el. zařízení 3 000
hromosvody
hydranty, HP 3 000
TV nářadí, zahradní prvky 2 000
MŠ Tyl
plyn rozvod 1 500
plynové zařízení 4 000
el. zařízení
hromosvody 1 500
hydranty, HP 1 500
TV nářadí, zahradní prvky 1 500
komíny 2 000
Celkem Kč 32 000

Název vybavení předpokládaná cena 
MŠ Lil - pružinová houpačka 20 000
herní prvek - děti mladší tří let 30 000
domeček na zahradu 35 000
zastřešení pískoviště 30 000
nové kusové koberce - dětské herny 30 000
sušička prádla 15 000
NTB 15 000

plastové lavičky na zahradu 40 000
Celkem Kč 340 000

stolky a židle - děti mladší tří let 50 000
MŠ Tyl - zahradní prvky 35 000
dětské sedačky 40 000
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Odborem řízená organizace: 
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 k 30. 9. 2017 na rok 2018 na rok 2018

3 594 3 175 3 202 3 375 3 275

 

  v tis. Kč

Ukazatel Skutečnost Schválený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2018

účet/náklady 16 685 16 852 18 317 0

501 - materiál 1 888 2 045 2 025

502 - energie 895 975 975

511 - údržba 1 167 650 735

512 - cestovné 5 13 13

513 - náklady na reprezentaci 1 1 1

518 - služby 461 506 506

521 - mzdové nákl. 8 567 9 009 9 904

524 - soc. pojištění 2 857 3 063 3 367

525 - jiné soc. pojištění 35 40 43

527 - zák. soc. náklady 173 178 203

549 - ost. náklady 55 62 62

551 - odpisy 41 30 45

558 - náklady z DHM 540 280 438

účet/výnosy 16 802 16 852 18 317 0

602 - služby 1 494 1 350 1 350

603 - výnosy z pronájmu 38

662 - úroky

648 - zúčt. fondů 5

649 - ost. výnosy 13

672 - dotace celkem 15 252 15 502 16 967

z toho: příspěvek zřizovatele 3 594 3 175 3 375 3 275

Hospodářský výsledek 117 0 0 0

Stav fondů k 30.06.2017 v Kč

Fond odměn 103 000,00
Rezervní fond 456 415,28
Fond investic 346 442,20

účet 511: navýšení požadavku oproti r. 2017-viz. podrobný rozpis v tabulce
účet 521: navýšení požadavku na platy z rozpočtu KÚ-UZ 33353

účet 524,525,527: navýšení se odráží v požadavku navýšení prostředků na platy z rozpočtu KÚ

účet 551: navýšení na základě odpisového plánu

účet 558: navýšení požadavku-viz.podrobný rozpis v tabulce - dovybavení jednotlivých pracovišť nábytkem, dovybavení kuchyní

a dovybavení tříd interaktiv. tabul.

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a 
zdůvodnění meziročních rozdílů: 
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Organizace: 
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, p. o.

účet 511 v Kč

MŠ Moskevská
MŠ K.Studenec

OPRAVY STROJ. ZAŘÍZENÍ

účet 518 v Kč

v Kč

mlýnek na maso 5 000

vybavení kuchyně 10 000

servírovací vozík nerez 8 000

notebook 20 000

MŠ Moskevská
klávesy 10 000

skříně na pomůcky 50 000

koberec-tř. Motýlci - kusový 15 000

interaktiv. tabule+dataprojektor 39 000

el. mandl 10 000

ozvučení zahrady-reproduktory, mikrofon-zahr. akce 8 000

dětský nábytek 10 000

MŠ Klostermannova
nerez konvice-kuchyň 7 000

vybavení kuchyně-nádobí-více jak 3000,-/1kus 10 000

kotle 5 000
Celkem Kč 186 000

Název vybavení předpokládaná cena 

plyn 15 000
komíny 7 000
tepel. rozvody 30 000

hromosvody 40 000
el. zařízení 25 000
el. spotřebiče 25 000

Tv nářadí 15 000
HP 14 000
váhy 10 000

myčky, pračky, mandl, sporáky, sušičky, lednice,… 50 000
Celkem Kč 735 000

Název revize předpokládaná cena

65 000
65 000

MŠ Thunská 65 000

VÝMALBA
MŠ Klostermannova 190 000

objekt MŠ Moskevská 50 000
objekt MŠ K. Studenec 50 000
objekt MŠ Thunská 50 000

pavilon Motýlci, Koťata 50 000
pavilon Berušky 50 000
pavilon hospodářský 50 000

Plán  příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. 

požadavku na vybavení v roce 2018

Název údržby předpokládaná cena
objekt MŠ Klostermannova BĚŽNÁ ÚDRŽBA
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Celkem Kč 438 000

koberec-tř. Motýlci 5 000

venkovní altán s lavičkami 39 000

myčka 15 000

robotický vysavač 25 000

nábytek-šatna 10 000

skládací altán 2x 10 000

dřev. zahrádka 39 000

MŠ Thunská

kráječ 3 000

žehlička 3 000

ozvučení na zahradu 8 000

nástavec na kuch. robot 6 000

vybavení kuchyně 6 000

servírovací vozík nerez 8 000

interaktiv. tabule+dataprojektor 39 000

notebook 20 000

MŠ K. Studenec
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v tis. Kč

Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 k 30. 9. 2017 na rok 2018 na rok 2018

provoz 7 231 7 000 8 855 6 857 6 857

Inkluze 384 1 146 800 800

   v tis. Kč

Ukazatel Skutečnost Schválený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2018

účet/náklady 43 416 44 335 44 563 0

501 - materiál 4 110 4 017 4 186

502 - energie 4 517 4 950 4 510

511 - údržba 2 085 1 079 1 005

512 - cestovné 12 0 0

513 - náklady na reprezentaci 2 0 0

518 - služby 479 450 494

521 - mzdové nákl. 23 105 24 222 24 660

524 - soc. pojištění 7 800 8 201 8 346

525 - jiné soc. pojištění 96 100 102

527 - zák. soc. náklady 362 481 490

549 - ost. náklady 69 45 45

551 - odpisy 45 40 40

558 - náklady z DHM 734 750 685

účet/výnosy 43 553 44 335 44 563 0

602 - služby 3 580 3 200 3 200

603 - výnosy z pronájmu 0 0 0

662 - úroky 2 5 3

648 - zúčt. fondů 572 180 120

649 - ost. výnosy 508 480 310

672 - dotace celkem 38 891 40 470 40 930

z toho: příspěvek zřizovatele 7 231 7 000 6 857 6 857

Hospodářský výsledek 137 0 0 0

Stav fondů k 30.06.2017 v Kč

Fond odměn 133 818,50
Rezervní fond 332 790,29
Fond investic 27 901,02

 
účet rok 2017 rok 2018 rozdíl

501-materiál 4017 4186 169

KÚ 567 607

KÚ předpokládané navýšení o 40 tis.Kč

Město Děčín 3450 3579

navýšení z důvodu vybavení MŠ  

(povlečení, deky, polštářky) 129 tis. Kč

502-energie 4950 4510 -440

ponížení stávajících záloh na energie 

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:  

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a 
zdůvodnění meziročních rozdílů: 

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

105



ročně: 604 tis. el. e., 317 tis. vodné, 143 tis. sráž. v.

30 tis.plyn, 3 416 tis. teplo TERMO

511-údržba 1079 1005 -74

nutné drobné opravy a údržba k nemovitosti  

a stávajícímu stroj. zářízení

518-služby 450 494 44

navýšení z důvodu pořízení DDNM (10 tis. Kč),

kácení a úprava dřevin v ZŠ, MŠ (34 tis.)

521-mzdy z toho 24222 24660 438

KÚ  24147 24560  

KÚ předpokládáné navýšení o 413 tis. Kč

Město Děčín  75 100  

Město Děčín čerpání FO 25 tis. Kč

524-soc.pojištění z toho 8201 8346 145

KÚ 8176 8316  

KÚ předpokládané navýšení o 140 tis. Kč

Město Děčín 25 30  

Město Děčín odvody k čerpání FO  

navýšení o 5 tis. Kč

525-jiné soc.pojištění z toho 100 102 2

KÚ 100 102

KÚ předpokládané navýšení o 2 tis. Kč

527-zák.soc.náklady z toho 481 490 9

KÚ 480 488

KÚ předpokládané navýšení o 8 tis. Kč

Město Děčín 1 2

Město Děčín zák. soc. nákl. k čerpání FO

navýšení o 1 tis. Kč

558-náklady z DDM 750 685 -65

nákup nutného vybavení do tříd

ZŠ a MŠ (původní zastaralé a nevyhovující)

Rozdíl 228

662-úroky 5 3 -2

požadavek dle stávajících skutečností

648-zúčtování fondů 180 120 -60

čerpání FO 100 tis. Kč, RF 20 tis. Kč

649-ostatní výnosy 480 310 -170

předpokládaný přeplatek

na energiích-skutečná spotřeba r. 2016

672-dotace celkem 40470 40930 460

KÚ 33470 34073

Město Děčín 7000 6857

Rozdíl 228

použití RF 20 tis. Kč

porovnána s rokem 2017

(skutečnost leden-červen a předpoklad 

do konce roku) 
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účet 511 v Kč

účet 518 v Kč

Plán  příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. 

požadavku na vybavení v roce 2018

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, p. o.

Název údržby předpokládaná cena
ZŠ
pavilon A
drobné opravy nemovitosti 50 000
malování 46 000
pavilon B
drobné opravy nemovitosti 50 000
malování 52 000
pavilon C
drobné opravy nemovitosti 50 000
malování  56 000
oprava zařízení (kuchyň) 75 000
(drobné opravy a repase konvektomatu
po 10letém provozu)
pavilon D
drobné opravy nemovitosti 50 000
malování 52 000
opravy zahradní techniky 9 000
MŠŠ
pavilon L
drobné opravy nemovitosti 50 000
malování 27 000
pavilon HP
drobné opravy nemovitosti 50 000
opravy zařízení (kuchyň) 50 000
oprava zařízení (prádelna) 50 000
oprava zahradní techniky 7 000
pavilon ABC
drobné opravy nemovitosti 50 000
malování 41 000
MŠW
pavilon
drobné opravy nemovitosti 50 000
malování 60 000
opravy zařízení (kuchyň-repase el. sporáků 2 ks) 40 000
opravy zařízení (prádelna) 15 000
opravy zahradní techniky 5 000
Celkem Kč 985 000

Název revize předpokládaná cena
výtahy 14 000
el. spotřebiče 25 000
revize PHP 23 000
kalibrace váhy 10 000
revize komínů 3 000

Celkem Kč 114 000

revize plynu 4 000
revize tělocvičny a sport. nářadí 25 000
revize VZT 10 000
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v Kč

Název vybavení předpokládaná cena 
ZŠ
kamery na pozemek (2 ks) 42 000

nábytek do tříd (skříně) 129 000

PC, projektory (výměna starších) 150 000

(2 ks projektor, 7 ks PC sestavy)
nákup nových licencí Office 30 000

ŠJ
lednice 28 000

nádobí (gastro) 50 000

MŠŠ
lednice 28 000

nábytek (skříňky) 100 000

pračka 20 000

Celkem Kč 685 000

MŠW
lednice 28 000

nábytek (skříňky) 80 000
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Odborem řízená organizace: 

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 k 30. 9. 2017 na rok 2018 na rok 2018

provoz 4 000 3 800 3 800 3 900 3 900

Inkluze 378 1 153 800 800

  v tis. Kč

Ukazatel Skutečnost Schválený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2018

účet/náklady 30 331 30 596 31 998

501 - materiál 2 850 2 682 2 822

502 - energie 1 062 1 062 1 065

511 - údržba 730 500 500

512 - cestovné 20 20 20

513 - náklady na reprezentaci 1 1 1

518 - služby 889 880 930

521 - mzdové nákl. 17 455 17 914 18 809

524 - soc. pojištění 5 892 6 091 6 396

525 - jiné soc. pojištění 73 80 88

527 - zák. soc. náklady 316 352 376

549 - ost. náklady 51 65 65

551 - odpisy 76 63 56

558 - náklady z DHM 916 886 870

účet/výnosy 30 541 30 596 31 998 0

602 - služby 2 074 1 931 2 048

603 - výnosy z pronájmu 431

662 - úroky

648 - zúčt. fondů 43

649 - ost. výnosy 12

672 - dotace celkem 27 981 28 665 29 950

z toho: příspěvek zřizovatele 4 000 3 800 3 900 3 900

Hospodářský výsledek 210 0 0 0

Stav fondů k 30.06.2017 v Kč

Fond odměn 91 978,17
Rezervní fond 292 610,04
Fond investic 159 411,85

501- navýšení ceny potravin a počty žáků, DDHM-PE z krajského příspěvku
502- zvýšení oproti roku 2017 - větší a delší zima

518-revize elektro-malé i velké spotřebiče, celá zš

521,524,525-navýšení mezd včetně odvodů, kooperativy z krajských fin. prostředků

527-navýšení příspěvku FKSP

558- postupná výměna PC, notebooku hrazené z krajských fin. prostředků

602-zvýšení ceny stravného, navýšení počty strávníků

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a 
zdůvodnění meziročních rozdílů: 

109



Organizace: ZŠ Dr.Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p. o. 

účet 511 v Kč

účet 518 v Kč

v Kč

Plán  příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. 

požadavku na vybavení v roce 2018

Název údržby předpokládaná cena

ZŠ malování 10 tříd, WC, chodby, schodiště 200 000
ŠD malování herny, chodby, schodiště 25 000

ZŠ - drobná údržba 50 000
ŠD - drobná údržba 50 000
přístavba - drobná údržba 50 000

Celkem Kč 500 000

Název revize předpokládaná cena

opravy pc a notebooku 50 000
opravy  elektro (myčky, robot, pánve, sporáky) 50 000
ŠJ malování 25 000

požární uzávěry 50 000
nářadí TV 20 000
elektrorevize (po 3 letech velká revize) 90 000
vzduchotechnika 30 000
hasící přístroje a hydranty 50 000
hromosvody 10 000
Celkem Kč 250 000

Název vybavení předpokládaná cena 

lavice 40 ks (2000 Kč) a židle 80 ks (1300 Kč) do tříd
194 000

skříně 5 ks 50 000

PC 4 ks 60 000

notebooku 5 ks 90 000

Celkem Kč 494 000

vizualizer 2 ks 30 000

projektor 2 ks 70 000

110



Odborem řízená organizace:  
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 k 30. 9. 2017 na rok 2018 na rok 2018

provoz 3 385 3 100 4 380 3 671 3 471

Inkluze 293 1 237 800 800

  v tis. Kč

Ukazatel Skutečnost Schválený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2018

účet/náklady 22 840 24 036 25 066 0

501 - materiál 1 085 1 029 1 050

502 - energie 956 1 200 1 200

511 - údržba 396 250 510

512 - cestovné 13 21 21

513 - náklady na reprezentaci 2 2 2

518 - služby 957 989 1 256

521 - mzdové nákl. 13 692 14 722 15 000

524 - soc. pojištění 4 581 4 965 5 066

525 - jiné soc. pojištění 56 60 63

527 - zák. soc. náklady 220 290 300

549 - ost. náklady 105 90 110

551 - odpisy 24 24 18

558 - náklady z DHM 753 394 470

účet/výnosy 22 903 24 036 25 066 0

602 - služby 538 420 460

603 - výnosy z pronájmu

662 - úroky

648 - zúčt. fondů 71 100 100

649 - ost. výnosy

672 - dotace celkem 22 294 23 516 24 506

z toho: příspěvek zřizovatele 3 325 3 100 3 671 3 471

Hospodářský výsledek 63 0 0 0

Stav fondů k 30.06.2017 v Kč

Fond odměn 204 578,54

Rezervní fond 532 597,04

Fond investic 146 069,90

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a 
zdůvodnění meziročních rozdílů: 
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Organizace: Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace

účet 511 v Kč

účet 518 v Kč

Výnosy:
Účet 602 zahrnuje úplaty za školní klub a školní družinu a dále pronájmy prostor (učebna, hudebna, nebytové 
prostory pro potravinové automaty, hřiště). 
V roce 2018 předpokládáme čerpání rezervního fondu.
Účet 672 zahrnuje dotaci na provoz a dotaci na platy, odvody včetně ONIV od KÚ.

Náklady:
Materiál požadujeme v téměř stejné výši jako minulý rok. Kromě běžného materiálu jako jsou čistící 
prostředky, kancelářské potřeby účtujeme na účet 501 i vybavení (zejména nábytek), jehož cena je do 3 tis. 
Kč. Dále jsme schopni si mnoho údržbových a stavebních prací zajistit svépomocí a k tomu pořizujeme 
materiál (hmoždinky, lampy do projektorů, benzín do sekačky, léky, materiál na údržbu zahrad, zámky, baterie, 
atd.).
Energie požadujeme ve stejné výši jako minulý rok. I přesto, že jsme za plyn v roce 2017 obdrželi přeplatek. 
Vzhledem k chladnější a delší letošní zimě očekáváme vyšší náklady na plyn a tudíž nižší přeplatek za rok 
2017 (i vzhledem k tomu, že máme od roku 2017 sníženy zálohy na plyn).
Opravy požadujeme ve výši dle rozpisu účtu 511.
Účet 518 požadujeme navýšit. Cca. 560 tis. z celkové částky účtu 518 tvoří jen příspěvek na stravování 
(jídelnu) pro žáky a zaměstnance – škola nemá vlastní jídelnu, obědy jsou řešeny dodavatelsky. Dále účtujeme 
na účet 518 bankovní poplatky, poštovné, Internet, správu PC, licence  (velkou položku tvoří licence 
Microsoft), pronájem tiskáren, telefonní poplatky, odpady, revize (viz podrobný rozpis revizí).
Nárůst mzdových nákladů je z důvodu navýšení mezd nepedagogických pracovníků (účty 521,  524, 525, 527).
Účet 549 zahrnuje pojištění školy, zahraniční pojištění (zahraniční výjezdy žáků), povinné ručení a havarijní 
pojištění automobilu, pojištění právní ochrany.
Odpisy jsou ve výši dle odpisového plánu. Jsou nižší oproti roku 2017, jelikož během roku 2018 bychom měli 
odepsat automobil a tak se náklady na odpisy sníží.
Účet 558 zahrnuje vybavení (viz rozpis) 

Požární hlásiče 12 000
Celkem Kč 90 000

Tělovýchovná zařízení 8 000
Kontrola BOZP a PO-vedení dokumentace 15 000
Bleskosvody 8 000

Název revize předpokládaná cena
Přenosné el. zařízení a prodlužovací šňůry 40 000
Hasební technika 7 000

Objekt ŠD:
Drobná oprava a údržba 50 000
Celkem Kč 510 000

Drobná oprava a údržba 50 000
Malování 1. a 2. patro (škrábání, výmalba, 
voděodolná barva, drobné zednické opravy soklů)

400 000

Výměna zářivek a předřadičů - 10 ks 10 000

Plán  příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. 

požadavku na vybavení v roce 2018

Název údržby předpokládaná cena
Objekt ZŠ :
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v Kč

Koberec/ kusový 1. stupeň - 4 třídy 36 000

Celkem Kč 470 000

Akustický koberec - učebna HV 30 000

Velké sítě mezi sportovními hřišti 70 000

Nábytek kabinet fyziky 170 000

Nábytek učebna přírodopisu (skříně) 120 000

Školní židle a lavice - 1 třída 44 000

Název vybavení předpokládaná cena 
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Odborem řízená organizace:  
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace

v tis. 
Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu
roku 2016 na rok 2017 k 30. 9. 2017 na rok 2018 na rok 2018

provoz 5 919 5 894 6 900 5 994 5 994
Inkluze 378 1 152 800 800

 
  v tis. Kč

Ukazatel Skutečnost Schválený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu
roku 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2018

účet/náklady 34 992 35 188 35 287 0
501 - materiál 2 938 2 452 2 500
502 - energie 3 661 3 732 3 732
511 - údržba 1 560 993 950
512 - cestovné 5 2 2
513 - náklady na reprezentaci 1 1 1
518 - služby 681 582 666
521 - mzdové nákl. 18 450 18 994 18 994
524 - soc. pojištění 6 252 6 465 6 465
525 - jiné soc. pojištění 77
527 - zák. soc. náklady 312 384 384
549 - ost. náklady 63 64 66
551 - odpisy 53 55 55
558 - náklady z DHM 936 811 818
538 a 557 2
ONIV kraj 654 654
účet/výnosy 35 131 35 188 35 287 0
602 - služby 2 910 2 647 2 647
603 - výnosy z pronájmu 32
609 - jiné výnosy
648 - zúčt. fondů 850 137 151
649 - ost. výnosy 20 25 10
672 - dotace celkem 31 319 32 379 32 479
z toho: příspěvek zřizovatele 5 894 5 894 5 994 5 994
Hospodářský výsledek 139 0 0 0

Stav fondů k 30.06.2017 v Kč
Fond odměn 120 000,00
Rezervní fond 1 445 662,45
Fond investic 178 249,75 z toho 150 000,- vázáno na zahradní prvek

501  navýšení o 48 tis.
Organizace, pokud to je možné, nezadává opravy firmám, ale většinu oprav si provádí sama s tím, že
materiál na danou opravu si musí zakoupit. Je nutná obnova ložního prádla a ručníků v obou MŠ.

502  stejná výše.
Vycházíme z výše měsíčních záloh.

511  snížení o 43 tis.

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Komentář podle jednotlivých výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a 
zdůvodnění meziročních rozdílů:
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Vycházíme z pokynu zřizovatele: ZŠ má 4 pavilony, ŠJ 1 pavilon, MŠ Pěš 3 pavilony a MŠ Rud 1 budova 
celkem 9 x 50 000,-. Opravy strojního vybavení ZŠ, ŠJ, MŠ Pěš a MŠ Rud - celkem 4 x 50 000,-.
Malování v budovách ZŠ a ŠJ  - 2 x 100 000,-,  MŠ Pěš a MŠ Rud - 2 x 50 000,-.

518  navýšení o 84 tis.
ŠJ a ŠJ MŠ musí každý měsíc nechat vysát a vyčistit lapoly. 

549  navýšení o 3 tis.
Došlo k úpravě pojistné smlouvy - zvýšený počet úrazů dětí.

558  navýšení o 7 tis.
Vybavení hmotným majetkem je zastaralé. Obnovení lavic je zhruba 50 %, nábytku ve třídách 50 % a  
kabinety učitelů 0 %. Vybavení školních jídelen musí být podle hygienických norem stále obnovováno. 
Díky finančnímu limitu tak činíme pouze dle možností a ne podle potřeby.

649  snížení o 15 tis.
Vstupné na školní akademii. Akademie se koná jednou za dva roky - v roce 2018 se konat nebude.

Z příspěvku KÚ ÚK předpokládáme v roce 2018 použití ve výši 26 485 000,- Kč.
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Odborem řízená organizace:  
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 k 30. 9. 2017 na rok 2018 na rok 2018

provz 5 347 5 481 6 546 5 327 5 327

Inkluze 390 1 140 800 800

 

  v tis. Kč

Ukazatel Skutečnost Schválený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2018

účet/náklady 37 181 36 951 38 343 0

501 - materiál 2 135 2 099 2 290  

502 - energie 2 859 3 085 3 055

511 - údržba 1 200 780 590

512 - cestovné 5 1 1

513 - náklady na reprezentaci 1 1

518 - služby 571 565 585

521 - mzdové nákl. 21 481 21 770 22 875

524 - soc. pojištění 7 226 7 375 7 750

525 - jiné soc. pojištění

527 - zák. soc. náklady 395 432 466

549 - ost. náklady 363 260 285

551 - odpisy 70 85 95

558 - náklady z DHM 875 499 350

účet/výnosy 37 233 36 951 38 343 0

602 - služby 1 537 1 210 1 215

603 - výnosy z pronájmu

662 - úroky

648 - zúčt. fondů 195

649 - ost. výnosy 537

672 - dotace celkem 34 964 35 741 37 128

z toho: příspěvek zřizovatele 5 347 5 481 5 327 5 327

Hospodářský výsledek 52 0 0 0

Stav fondů k 30.06.2017 v Kč

Fond odměn 43 000,00
Rezervní fond 95 785,40
Fond investic 289 092,76

SP platy+odvody účet 521,524,527 vyšší počet asistentů - zařazení do vyšších plat. tříd

SP platy+odvody účet 521,524,527 zvýšení platů správních zaměstnanců

SP platy+odvody účet 521,524,527 půl úvazku speciálního pedagoga

SP ONIV účet 501 navýšení pomůcek pro děti se speciálními potřebami

účet 501 MM větší spotřeba čis. prostředků, drobné vybavení DDHM

účet 502 energie dle předpisu záloh dodavateli

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a 
zdůvodnění meziročních rozdílů: 
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Organizace: Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám.,  p. o. 

účet 511 v Kč

ZŠ Máchovo nám. Bezručova ul. - třídy 1. stupně

účet 518 v Kč

Název vybavení                   předpokládaná cena 
nábytek do kabinetu ZŠ Bezručova 50 000

nábytek do kabinetů ZŠ Máchovo nám. 165 000

sekačka 30 000

magnetické tabule ŠD 15 000

molitanová stavebnice MŠ M 15 000

šatní skříň ŠJ M 15 000

skříň na drogerii ŠJ M 10 000

dopadové plochy MŠ Vil. 10 000

kusové koberce do herny MŠ Vil. 20 000

magnetická nástěnka MŠ Vil. 10 000

chladnička s mrazákem ŠJ Vil. 10 000

Celkem Kč 350 000

Celkem Kč 75 000

tělocvična a nářadí 12 000
elektroinstalace a elektrospotřebiče 35 000
výtah 8 000

Celkem Kč 590 000

Název revize předpokládaná cena
požární vodovody a hasící přístroje 20 000

malování kuchyní, skladů potravin a sociálek ŠJ 50 000
výmalba herny a třídy MŠ Vil. 20 000
výmalba a oprava zdi sklepa MŠ Vil. 20 000

MŠ Chmelnická + ŠJ Chmelnická 50 000

malování tříd a kabinetů ZŠ 150 000

MŠ Máchovo nám. přední část - třídy, zázemí MŠ 50 000

50 000
ZŠ - střední trakt - školní klub, třídy, kabinety 50 000

MŠ Máchovo - zadní část - kuchyně MŠ, sklady 50 000

Plán  příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. 

požadavku na vybavení v roce 2018

Název údržby

ZŠ - levý trakt - dílny, odborné učebny, kabinety 50 000

předpokládaná cena
50 000

ZŠ Máchovo nám. - pravý trakt - tělocvična, školní 
družina
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Odborem řízená organizace: 
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 k 30. 9. 2017 na rok 2018 na rok 2018

provoz 3 653 3 433 4 748 3 256 3 256

Inkluze 360 1 170 800 800

  v tis. Kč

Ukazatel Skutečnost Schválený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2018

účet/náklady 18 320 19 851 21 210 0

501 - materiál 1 379 1 379 1 379

502 - energie 1 821 2 160 2 160

511 - údržba 1 151 490 310

512 - cestovné 1 2

513 - náklady na reprezentaci 3

518 - služby 481 434 434

521 - mzdové nákl. 9 766 11 066 12 205

524 - soc. pojištění 3 297 3 762 4 132

525 - jiné soc. pojištění 41 43 47

527 - zák. soc. náklady 145 220 243

549 - ost. náklady 26 26 26

551 - odpisy 18 15 14

558 - náklady z DHM 195 255 255

účet/výnosy 18 385 19 851 21 210 0

602 - služby 1 154 1 075 1 075

603 - výnosy z pronájmu 24

662 - úroky

648 - zúčt. fondů 130

649 - ost. výnosy

672 - dotace celkem 17 077 18 776 20 135

z toho: příspěvek zřizovatele 3 653 3 433 3 256 3 256

Hospodářský výsledek 65 0 0 0

Stav fondů k 30.06.2017 v Kč

Fond odměn 30 001,00
Rezervní fond 177 699,44
Fond investic 149 497,00

521 - slibované navýšení dle tabulek MŠMT
524 - navýšení vzhedem k navýšení mezd MŠMT

525 - navýšení vzhledem k navýšení mezd MŠMT

527 - navýšení vzhledem k navýšení mezd MŠMT

511 - dle pokynů OŠK a MM Děčín

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a 
zdůvodnění meziročních rozdílů: 
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Organizace: ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p. o.

účet 511 v Kč

účet 518 v Kč

v Kč

Celkem Kč / 255 000

ŠD - dětské židle 20 000

MŠ - zahradní prvky 60 000

MŠ/ŠJ - nádobí 5 000

ZŠ - žákovské židle a stoly 60 000

ŠJ/ZŠ - nádobí 5 000

ŠJ/ZŠ - PC+tiskárna 15 000

Celkem Kč 70 000

Název vybavení předpokládaná cena 
ZŠ - výměna nábytku - skříně do tříd 90 000

hasicí přístroje 8 000
váhy 4 000
výtahy 3 000

Název revize předpokládaná cena
elektro 45 000
TV zařízení 10 000

2x ŠJ/ZŠaMŠ - výmalba/hyg. normy 80 000
2x ŠJ/ZŠaMŠ - oprava str. zař. 30 000
Celkem Kč 310 000

ŠJ/ZŠ - běžná/drobná 50 000
ŠD - běžná/drobná 50 000
MŠ - běžná drobná 50 000

Plán  příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. 

požadavku na vybavení v roce 2018

Název údržby předpokládaná cena
ZŠ - běžná/drobná 50 000
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Odborem řízená organizace:  
Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 k 30. 9. 2017 na rok 2018 na rok 2018

provoz 2 895 2 682 3 626 2 425 2 425

Inkluze 359 1 171 800 800

 

  v tis. Kč

Ukazatel Skutečnost Schválený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2018

účet/náklady 27 168 27 798 27 786 0

501 - materiál 1 349 685 765

502 - energie 1 295 1 510 1 460

511 - údržba 214 350 150

512 - cestovné 29 36 36

513 - náklady na reprezentaci 1 1 1

518 - služby 560 600 600

521 - mzdové nákl. 17 004 17 924 18 065

524 - soc. pojištění 5 754 6 064 6 114

525 - jiné soc. pojištění 90 76 80

527 - zák. soc. náklady 288 374 377

549 - ost. náklady 205 38 38

551 - odpisy 0 0 0

558 - náklady z DHM 379 140 100

účet/výnosy 27 376 27 798 27 786 0

602 - služby 648 315 420

603 - výnosy z pronájmu

662 - úroky

648 - zúčt. fondů 414

649 - ost. výnosy 17

672 - dotace celkem 26 297 27 483 27 366

z toho: příspěvek zřizovatele 2 883 2 682 2 425 2 425

Hospodářský výsledek 208 0 0 0

Stav fondů k 30.06.2017 v Kč

Fond odměn 0,00
Rezervní fond 246 325,94
Fond investic 0,00

501 - větší počet žáků, zvýšení cen mat. na údržbu, mat. všeob. i čist. prostředků 
502 - podle předpokládaného skut. odběru energií

521, 524, 525, 527 - navýšení z důvodu zvýšení minim. mezd, navýšení platů NPP

602 - od září 2017 navýšení úhrady za ŠD

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a 
zdůvodnění meziročních rozdílů: 
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Organizace: Základní škola Děčín I, Komenského nám.  622/3, p. o. 

účet 511 v Kč

účet 518 v Kč

v Kč

Název vybavení předpokládaná cena 
vybavení nábytkem do 3 tříd 100 000

Celkem Kč 100 000

revize VZT - učebny IPRM 40 000
revize kotle ROBUR 4 000
Celkem Kč 134 000

hromosvody hl. budova 5 000
deratizace, desinsekce 6 000
biologické čištění odpadů 14 000

TV nářadí - obj. Sládkova 5 000
hasící přístroje, BOZP 30 000
el. spotřebiče 20 000

Celkem Kč 150 000

Název revize předpokládaná cena
TV nářadí - hl. budova ZŠ 10 000

objekt ZŠ hl.budova - drobná údržba 50 000
objekt Sládkova - opravy zařízení 20 000
objekt ZŠ hl.budova - opravy zařízení 30 000

Plán  příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. 

požadavku na vybavení v roce 2018

Název údržby předpokládaná cena
objekt Sládkova - drobná údržba 50 000
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Odborem řízená organizace:  
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 k 30. 9. 2017 na rok 2018 na rok 2018

provoz 5 074 4 476 3 976 4 674 4 674

Inkluze 352 1 178 800 800

  v tis. Kč

Ukazatel Skutečnost Schválený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2018

účet/náklady 32 056 33 893 34 597 0

501 - materiál 3 498 2 661 2 961

502 - energie 1 823 2 152 2 152

511 - údržba 742 500 480

512 - cestovné 21 22 22

513 - náklady na reprezentaci 0 0 0

518 - služby 945 967 971

521 - mzdové nákl. 17 783 19 949 20 250

524 - soc. pojištění 6 009 6 735 6 787

525 - jiné soc. pojištění 0 0 0

527 - zák. soc. náklady 312 446 451

549 - ost. náklady 165 176 195

551 - odpisy 78 75 83

558 - náklady z DHM 680 210 245

účet/výnosy 32 184 33 893 34 597 0

602 - služby 2 861 1 980 2 234

603 - výnosy z pronájmu 0 0

662 - úroky 0 0

648 - zúčt. fondů 74 0

649 - ost. výnosy 15 0

672 - dotace celkem 29 234 31 913 32 363

z toho: příspěvek zřizovatele 5 052 4 476 4 674 4 674

Hospodářský výsledek 128 0 0 0

Stav fondů k 30.06.2017 v Kč

Fond odměn 48 328,00

Rezervní fond 629 128,72

Fond investic 834 547,90

Komentář k požadavkům na finanční provozní příspěvek na rok 2018

Návrh na finanční provozní příspěvek pro ZŠ, ŠK, ŠD, ŠJ na rok 2018, který  

vychází z podkladů rozpočtu na rok 2017 a jeho čerpání v průběhu roku  

a zajištění plynulého chodu celé ZŠ, ŠD, ŠJ, ŠK  v roce 2018. 

Rozpis položek na jednotlivých účtech: 

 501 - Spotřeba materiálu celkem                                2 430 000,--

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a 
zdůvodnění meziročních rozdílů: 
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 - v návrhu rozpočtu na rok 2018 se vycházelo z požadavků na vybavení                    
  jednotlivých součástí a z rozpočtu pro rok 2017. 

 - z toho spotřeba potravin na rok 2018                                1 800 000,-- 

   zvýšení pro rok 2018 o 200 000,-- je z důvodu vyšších cen potravin
   a vyššího počtu žáků od 01. 09. 2017

 - z toho čistící prostředky na rok 2018                                     50 000,-- 

 - v návrhu rozpočtu na rok 2018 se vycházelo z rozpočtu pro rok 2017 

 - z toho učební pomůcky a učební materiál na rok 2018        55 000,-- 

   požadavek rozpočtu podle počtu žáků školy  od 01.09.16

 - z toho ostatní materiál na rok 2018                                     525  000,-- 

   požadavek na tisk, prádlo, kancelářské potřeby, všeobecný materiál, materiál - údržba, 
   DDHM - PE, dle rozpočtu pro rok 2018

502 - Spotřeba energií celkem                                     2 152 000,-- 

 - v návrhu rozpočtu na rok 2018 se vycházelo z rozpočtu pro rok 2017 
   jednotlivé položky byly podrobně rozděleny na jednotlivé součásti školy, 
   organizace platí měsíčně předepsané zálohy ve výši 163 000,-- Kč / za rok 1 956 000,-- Kč
  nedoplatek za rok 2016 byl za teplo 72.000,-- Kč. V roce 2017 platí  nedoplatky
   za enegii. Každý měsíc se zvedají zálohy o 2.000,-- Kč. 

 511 - Oprava a údržba nemovitosti celkem                   480 000,-- 

 na základech revizních zpráv a dodržení zásad bezpečnosti žáků v ZŠ, ŠD, ŠJ
 podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na údržbu nemovitosti na rok 2018
 škola má ve správě celkem 4 budovy s jídelnou - viz tabulka oprava nemovitosti              200.000,--
 drobná oprava -  ZŠ, ŠD, ŠJ, ŠK  - mimo stanovený limit                                              150.000,--
 drobná oprava -  dle roční zkušenosti provozu  organizace potřebuje k  zajištění všech oprav
 celkem na drobnou údržbu cca 350.000,-- kč
 oprava strojního zařízení ve ŠJ                                                       30.000,--

 512 - Cestovné celkem                                                         2 000,--

 - v návrhu rozpočtu na rok 2018 se vycházelo z rozpočtu a potřeb pro rok 2017 

 518 - Ostatní služby celkem                                            921 000,-- 

 v návrhu rozpočtu na rok 2018 se vycházelo z rozpočtu pro rok 2017 v rozpisech na jednotlivé
 položky ostatních služeb 

 - z toho ostatní služby na rok 2018                                      921 000,-- 

 - pronájem tělocvičny, navýšení počtu hodin pronájmu TV na rok 2018 činí      150.000,--
 - ostatní služby v návrhu rozpočtu na rok 2018 se vycházelo z rozpočtu pro rok 2017 
 - zajištění správy internetové sítě                                                                       132.000,--
 - připojení k internetu                                                                                            96.000,--
 - dopravné od přepravců, vedení dokumentace BOZP 50.000,--
  - software - pronájem                                                                                         80.000,--
   telefony                                                                                                                          25.000,--
   bankovní poplatky                                                                                                        35.000,--
   odvoz odpadu                                                                                                               65.000,--
   služby, servis                                                                                                                164.000,--
 - revize podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na revize na rok 2018             124.000,--

 521 - Mzdové náklady celkem                                       400 000,--

  - HM a OON k zajištění provozu správce hřiště, vrátná a úklid na rok 2018
    navýšení o 50 000,-- Kč je z důvodu navýšení tarifní mzdy od 01. 07. 2017
    a navýšení počtu úvazku, 50 000,-- Kč na OON
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 524 - Zák. sociální náklady celkem                               80 000,--

    navýšení o náklady spojené s pracovníky úřadu práce a projekt Inkluze do škol
    a navýšení tarifních mezd - vyšší náklad na ZP a SP

 527 FKSP                                                                            20 000,--

    navýšení o náklady spojené s pracovníky úřadu práce a projekt Inkluze do škol
    a navýšení tarifních mezd - vyšší náklad FKSP

 549 - Jiné ost. náklady celkem                                       95 000,-- 

 - z toho pojištění organizace - Kooperativa smlouva na rok 2018                            

 - v návrhu rozpočtu na rok 2018 se vycházelo z rozpočtu pro rok 2017

 551 - Odpisy celkem                                                          83 000,-- 

  podrobný rozpis -  tabulka odpisový plán na rok 2018 

 558 - DDHM celkem                                                          245 000,-- 

  podrobný rozpis -  tabulka s požadavkem na DDHM na rok 2018

NÁKLADY CELKEM:                                        6 908 000,-- 

VÝNOSY CELKEM:                                          2 034 000,-- 

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ                                4 874 000,-- 

Komentář k požadavkům na finanční krajský příspěvek na rok 2018

Návrh na finanční krajský příspěvek pro ZŠ, ŠK, ŠD, ŠJ na rok 2018, který  

vychází z podkladů rozpočtu na rok 2017 a jeho čerpání v průběhu roku  

a zajištění plynulého chodu celé ZŠ, ŠD, ŠJ, ŠK  v roce 2018. 

Rozpis položek na jednotlivých účtech: 

 501 - Spotřeba materiálu celkem                                531 000,--

 - v návrhu rozpočtu na rok 2018 se vycházelo z rozpočtu na rok 2017 - učební pomůcky,                      
   učebnice, pomůcky pro integrované žáky, DVPP - odborná literatura, 
   a z rozpočtu ONIV pro rok 2017,

 - z toho učební pomůcky a učební materiál na rok 2018        347 000,-- 

   požadavek rozpočtu vychází podle počtu žáků školy  k 30. 06. 2017
   a schváleného rozpočtu ONIV k 30. 06.2017

 - z toho UP a UM - integrovaní žáci na rok 2018                   179 000,-- 

   požadavek rozpočtu vychází podle počtu žáků školy  k 30. 06. 2017
   a schváleného rozpočtu ONIV k 30. 06.2017

 - z toho DVPP - odborná literatura, knížky na rok 2018            5 000,-- 

   požadavek rozpočtu vychází podle počtu žáků školy  k 30. 06. 2017
   a schváleného rozpočtu ONIV k 30. 06.2017

 512 - Cestovné celkem                                                   20 000,--

 - požadavek rozpočtu na rok 2018 se vycházelo z rozpočtu a potřeb pro rok 2017 
   cestovné - ZLV, výlety, semináře, exkurze 

 518 - Ostatní služby celkem                                          50 000,-- 

    výuka plavání ONIV
    požadavek rozpočtu vychází podle počtu žáků školy  k 30. 06. 2017
    a schváleného rozpočtu ONIV k 30. 06.2017
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 521 - Mzdové náklady celkem                                19 850 000,--

   požadavek rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtu  k 30. 06. 2017
   navýšení mzdových prostředků nepedagogických pracovníků
   od 01. 07. 2017. 

 524 - Zák. sociální náklady celkem                          6 707 000,--

   požadavek rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtu  k 30. 06. 2017
   a navýšení tarifních mezd - vyšší náklad na ZP a SP

 527 - Sociální náklady                                                 431 000,--

 - z toho FKSP organizace na rok 2018                                     397 000,-- 
 - z toho ochranné pomůcky a DVPP organizace na rok 2018       34 000,-- 

 549 - Jiné ost. náklady celkem                                  100 000,-- 

 - z toho pojištění organizace - Kooperativa na rok 2018              100 000,-- 
   požadavek rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtu  k 30. 06. 2017

NÁKLADY CELKEM:                                        27 689 000,-- 

VÝNOSY CELKEM:                                          27 689 000,-- 

Organizace:   Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, p. o. 

účet 511 - oprava nemovitosti v Kč

Drobná údržba ŠD - 2 budovy

účet 518 - služby revize v Kč

účet 558 - DDHM do 40.000,-- v Kč

Celkem Kč 245 000,00

PAM nábytek 25 000,00
Skříňky šatnové 80 000,00
Kancelářský nábytek - ŠJ 30 000,00

Nábytek do herny 20 000,00
Kancelářské židle 30 000,00

Lednice 20 000,00

Název vybavení předpokládaná cena 
Televize - ŠD 10 000,00
PC 2 ks 30 000,00

Revize výtahu 12 000,00
Plynové spotřebiče 3 000,00
Celkem Kč 124 000,00

Vzduchotechnika 40 000,00
Tělocvična nářadí 12 000,00
Komíny 3 000,00

Hasící přístroje 17 000,00
Elektro revize 27 000,00
Plynové rozvody 10 000,00

100 000,00
ŠD - malování 100 000,00
Celkem Kč 480 000,00

Název revize předpokládaná cena

Drobná údržba ZŠ - 2 budovy + jídelna 100 000,00
výmalba 150 000,00
oprava strojního zařízení 30 000,00

Plán  příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. 

požadavku na vybavení v roce 2018

Název údržby předpokládaná cena
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Odborem řízená organizace: 
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 k 30. 9. 2017 na rok 2018 na rok 2018

provoz 5 650 5 350 5 699 7 018 6 350

Inkluze 387 1 143 800 800

  v tis. Kč

Ukazatel Skutečnost Schválený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2018

účet/náklady 32 998 34 872 36 587 0

501 - materiál 2 796 2 962 3 052

502 - energie 3 119 3 434 3 430

511 - údržba 1 673 985 1 000

512 - cestovné 8 2 2

513 - náklady na reprezentaci
518 - služby 553 428 542

521 - mzdové nákl. 17 943 19 244 19 244

524 - soc. pojištění 6 079 6 633 6 633

525 - jiné soc. pojištění 75 80 80

527 - zák. soc. náklady 318 385 385

549 - ost. náklady 59 50 50

551 - odpisy 119 114 104

558 - náklady z DHM 256 555 2 065

účet/výnosy 33 082 34 872 36 587 0

602 - služby 2 602 2 212 2 212

603 - výnosy z pronájmu 48 48

662 - úroky

648 - zúčt. fondů 61 173 173

649 - ost. výnosy 35

672 - dotace celkem 30 336 32 487 34 154

z toho: příspěvek zřizovatele 5 650 5 350 7 018 6 350

Hospodářský výsledek 84 0 0 0

Stav fondů k 30.06.2017 v Kč

Fond odměn 180 000,00

Rezervní fond 313 340,55

Fond investic 202 514,28

502 - snížení záloh u tepla, v roce 2017 byl přeplatek za rok 2016
511 - navýšení o Kč 150.000,- (rozpis dle pokynů kč 50.000,-/pavilon + budova ŠJ a MŠ Rakovnická, malování ZŠ)

518 - navýšení o Kč 114.000 údržba, revitalizace zeleně v okolí ZŠ, osázení zahrady v MŠ Rakovnická

501- navýšení o Kč 90 000,- (MŠ ručníky, povlečení, dětské paravany, hrnce, pekáče, boxy na hračky, ŠD hračky)

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a 
zdůvodnění meziročních rozdílů: 

558 - navýšení o Kč 1.510.000,- (nábytek do tříd a do sborovny 2. stupně - nábytek je více jak 30 let starý, ICT technika 1. a 2. stupeň, 

vybavení tělocvičny, tabule do tříd)
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Organizace: Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, p. o.

účet 511 v Kč

účet 518 v Kč

v Kč

ZŠ

nábytkové vybavení kanceláře výchovného poradce

1 500elektrické ruční nářadí

2 500elektroinstalace

předpokládaná cenaNázev údržby

malování 500 000

Celkem Kč 1 000 000

1 000elektrické zařízení, instalace
váhy 750
výtahy 4 400

Plán  příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. 

požadavku na vybavení v roce 2018

běžná údržba ZŠ a ŠD pavilony: A, B, C, D, E, F, G, 
H

400 000

Název revize předpokládaná cena

běžná údržba ŠJ + MŠ Březová 50 000
běžná údržba MŠ Rakovnická 50 000

ZŠ
tělocvična a tělocvičné nářadí 10 000

hromosvody 4 500
ruční hasicí přístroje 5 200
požární vodovody 1 800
elektrické přenosné zařízení 7 000
stroje a strojní zařízení 2 000
ŠJ
elektrické stroje 8 000
plynové rozvody, spotřebiče 4 000
výtah 6 800
ruční hasicí přístroje 3 000
vyčištění lapolu 2 x ročně 7 000
revize, seřízení vah 8 000
MŠ Březová
ruční hasicí přístroje a požární vodovody 800
revize sportovního náčiní 500
elektrické spotřebiče 800

5 600elektrické ruční nářadí

MŠ Rakovnická
ruční hasicí přístroje a požární vodovody 1 600
revize sportovního náčiní, zahrada 7 200

skříňový nábytek do 1 sborovny 

plynové rozvody, spotřebiče 2 500
elektrické spotřebiče 1 600

váhy 750
2 000elektrického zařízení, instalace

výtahy 6 800
Celkem Kč 107 600

Název vybavení předpokládaná cena 

100 000
100 000

židle a lavice do 3 tříd 270 000

tabule TRIPTYCH (křídla, pojezd) 10 ks 300 000
nábytek do 3 kmen. tříd 1. st. (obnova skříní a polic) 270 000

vitríny textilní 5 ks 25 000
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koberce 1. stupeň - 2 ks (do 1. tříd) 6 000
ICT technika pro učitele - notebooky (netbooky) 28 ks 350 000

vybavení chodeb sedacími sestavami - 7x 50 000

ŠD
vybavení pro Tv (žíněnky, odrazový můstek, koza, ...) 100 000

skříňový a policový nábytek - do 2 oddělení 160 000

digestoř ke konvektomatu 38 000
ŠJ

MŠ Březová

monitor k PC - 1 ks 3 600
psací stůl  5 000

velké molitanové kostky - do 2 oddělení 20 000

tvořivé koutky ve třídách (výtvarné vozíky, panely pro 
rozvoj motoriky, velké pískovnice,…) - 2 oddělení

20 000

relaxační koutky ve třídách (multifunkční domeček, 
autíčko, podložky,…) - 2 oddělení

20 000

paravan dětský - 6 ks 10 500

Tv náčiní (padák, skládací překážková dráha aj.) 10 000
stoly na výtvarné pomůcky - 2 ks 10 000

klimatizace 25 000

Tv náčiní (padák, skládací překážková dráha ...) 10 000
MŠ Rakovnická

zahradní domek na koloběžky - 1 ks 30 000

tvořivé koutky ve třídách (výtvarné vozíky, panely pro 
rozvoj motoriky, velké pískovnice,…) - 3 oddělení

30 000

relaxační koutky ve třídách (multifunkční domeček, 
autíčko, podložky,…) - 3 oddělení 30 000

vyřezávací ploter - 1 x 7 000

informační tabule před MŠ - 1 ks 20 000
piáno - třída Berušky - 1 ks 15 000

Celkem Kč 2 065 100

kuchyňská linka - 1 ks - do kuchyně 12 000
regál nerezový - do kuchyně 4 000
pracovní stoly nerez - do kuchyně - 2 ks 14 000
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Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 k 30. 9. 2017 na rok 2018 na rok 2018

5 414 5 900 6 552 5 930 5 930

Inkluze 437 1 203 1 000 1 000

 

  v tis. Kč

Ukazatel Skutečnost Schválený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2018

účet/náklady 27 514 27 509 27 835 0

501 - materiál 1 648 1 723 1 730

502 - energie 3 082 3 500 3 450

511 - údržba 888 960 800

512 - cestovné 10 6 8

513 - náklady na reprezentaci 0 1 1

518 - služby 510 330 340

521 - mzdové nákl. 15 152 14 923 15 340

524 - soc. pojištění 5 120 5 074 5 216

525 - jiné soc. pojištění 63 63 65

527 - zák. soc. náklady 232 297 306

549 - ost. náklady 39 44 45

551 - odpisy 123 116 34

558 - náklady z DHM 647 472 500

účet/výnosy 27 597 27 509 27 835 0

602 - služby 1 073 920 920

603 - výnosy z pronájmu

662 - úroky 4 3 3

648 - zúčt. fondů 150

649 - ost. výnosy 161 2 4

672 - dotace celkem 26 209 26 584 26 908

z toho: příspěvek zřizovatele 5 414 5 900 5 930 5 930

Hospodářský výsledek 83 0 0 0

Stav fondů k 30.06.2017 v Kč

Fond odměn 110 000,50

Rezervní fond 476 088,76

Fond investic 1 120 884,59

502-energie  požadavek stanoven podle předepsaných záloh od dodavatelů
511-údržba - stanoveno dle počtu objektů
521-navýšení mzdových prostředků - ukončení poskytování dotace ÚP, navýšení mzdových tarifů

        MM-navýšení 200 tis. (ukončení dotace ÚP, zvýšení tarifů, prac. pom. pokračuje)

        KÚ-navýšení  217 tis. (zvýšení tarifů nepedagogických pracovníků)

524-527 navýšení odvodů (MM 74 tis., KÚ 79 tis.)

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:  

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a 
zdůvodnění meziročních rozdílů: 
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Organizace: Základní škola děčín XXXII, Míru 152, p. o. 

účet 511 v Kč

účet 518 v Kč

v Kč

Plán  příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. 

požadavku na vybavení v roce 2018

Název údržby předpokládaná cena
nová budova 50 000
pavilon šatny + nová Tv 50 000
pavilon - školní jídelna 50 000
pavilon - stará Tv 50 000
pavilon ŠD 50 000
pavilon dílny+knihovna 50 000
pavilon A - 1. st. 50 000
pavilon B - 1. st. 50 000
stará budova 50 000

Celkem Kč 800 000

Název revize předpokládaná cena

opravy strojního zařízení 50 000
výmalba - ZŠ, ŠD, ŠJ 50 000
výmalba - ZŠ, ŠD, ŠJ 250 000

elektrorevize 12 000
revize HP 10 000
revize TV nářadí 15 000
Celkem Kč 37 000

Název vybavení předpokládaná cena 
školní vybavení - tabule, nástěnky, vitríny 150 000

Celkem Kč 500 000

stůl SPPZ ŠJ 25 000

školní nábytek, vybavení kabinetů - stoly, skříně 250 000

stoly, židle ŠJ 50 000

policové regály ŠJ 25 000
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Odborem řízená organizace:  
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 k 30. 9. 2017 na rok 2018 na rok 2018

provoz 5 468 5 232 5 988 5 054 5 054

Inkluze 386 1 144 800 800

  v tis. Kč

Ukazatel Skutečnost Schválený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2018

účet/náklady 27 197 28 793 31 014 0

501 - materiál 2 036 1 932 1 940

502 - energie 2 783 2 550 2 500

511 - údržba 567 500 450

512 - cestovné 30 38 38

513 - náklady na reprezentaci 1 5 5

518 - služby 953 1 017 900

521 - mzdové nákl. 14 522 16 020 17 910

524 - soc. pojištění 4 868 5 433 5 998

525 - jiné soc. pojištění 60 66 74

527 - zák. soc.náklady 213 315 353

549 - ost. náklady 47 48 50

551 - odpisy 24 38 38

558 - náklady z DHM 1 093 828 755

569 - ost. fin. nákl. 3 3

účet/výnosy 27 268 28 793 31 014 0

602 - služby 1 814 1 440 1 450

603 - výnosy z pronájmu

662 - úroky

648 - zúčt. fondů 21

649 - ost. výnosy

672 - dotace celkem 25 433 27 353 29 564

z toho: příspěvek zřizovatele 5 468 5 232 5 054 5 054

Hospodářský výsledek 71 0 0 0

Stav fondů k 30.06.2017 v Kč

Fond odměn 122 938,40

Rezervní fond 356 137,05

Fond investic 137 539,25

Ve sloupci skut. r. 2016 je výsledovka za organizaci,  ve sloupci schválený rozpočet r. 2017 

je rozpočet MÚ a KÚ, ve sloupci požadavek na rok 2018 je uveden rozpočet města ve výši 5 054 tis. Kč

viz. tabulka návrh příspěvku města včetně rozpočtu krajského úřadu ve výši 24 510 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na r. 2018 nepožadujeme  oproti r. 2017 navýšení dotace, naopak jsme snížili

rozpočtové náklady a rozpočtové výnosy plánujeme na úrovni r. 2017. Z toho výplývá 

snížení příspěvku od Magistrátu města Děčín pro r. 2018 o 178 tis. Kč proti r. 2017.

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a 
zdůvodnění meziročních rozdílů: 
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Organizace: ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12, p. o.

účet 511 v Kč

oprava strojních a kuchyňských zařízení
výmalba 
dr. údržba MŠ Bělá
oprava strojních a kuchyňských zařízení
výmalba 

Celkem Kč

účet 518 v Kč

Celkem Kč

v Kč

450 000

nábytek třídy, kabinety 80 000

vybavení žákovské zahrady (pařníky, záhony,
odpočinkové prvky) 100 000

ŠJ Vojanova: 20 000

obnova vybavení šk. kuchyně 20 000

ŠD Vojanova: 35 000

obnova vybavení zázemí šk. družiny
(učební pomůcky, hračky) 20 000

nábytek 15 000

MŠ Bělá: 120 000

vybavení zahrady hrací prvky  2 x 25 000 50 000

obnova vybavení  šk. kuchyně 10 000

nábytek - kancelář 60 000

ZŠ Jalůvčí: 55 000

vybavení šk. hřiště 40 000

nábytek 15 000

MŠ Jalůvčí: 75 000

vybavení tělocvičny 20 000

dovybavení zázemí šk. bazénu 60 000

dovybavení školní dílny I. a II. 50 000

obnova zasíťování IT 60 000

100 000

Název vybavení předpokládaná cena 
ZŠ Vojanova:

obnova notebooků a PC 5 ks á 16 000 80 000

revize hromosvodů 3 000
revize plynových zařízení 25 000
revize elektrozařízení 22 000

revize výtahů 10 000
revize tělových.zařízení 12 000
revize komínů 3 000

30 000
450 000

Název revize předpokládaná cena
revize BOZP a PO 25 000

dr. údržba MŠ Jalůvčí 50 000
10 000
30 000
50 000

5 000

dr. údržba ZŠ Jalůvčí 50 000
opravy strojních a kuchyňských zařízení 10 000
výmalba 30 000

dr. údržba ZŠ Vojanova pavilon A + B 100 000
opravy strojních a kuchyňských zařízení 35 000
výmalba 50 000

Plán  příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce  

vč. požadavku na vybavení v roce 2018

Název údržby předpokládaná cena
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vybavení zahrady hrací prvky  2 x 20 000 40 000

obnova vybavení šk. kuchyně 15 000

nábytek 20 000

Celkem Kč 755 000
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Odborem řízená organizace: 
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, p. o. 

v tis. Kč

Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 k 30. 9. 2017 na rok 2018 na rok 2018

1 310 1 200 1 200 1 250 1 250

 

  v tis. Kč

Ukazatel Skutečnost Schválený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2018

účet/náklady 6 651 4 011 4 281 0

501 - materiál 2 439 1 037 1 278

502 - energie 509 440 420

511 - údržba 277 226 200

512 - cestovné 3 3 3

513 - náklady na reprezentaci
518 - služby 244 166 165

521 - mzdové nákl. 1 924 1 358 1 358

524 - soc. pojištění 620 489 489

525 - jiné soc. pojištění

527 - zák. soc. náklady 65 24 24

549 - ost. náklady 468 223 283

551 - odpisy 23 5 21

558 - náklady z DHM 79 40 40

účet/výnosy 6 695 4 011 4 281 0

602 - služby 3 052 950 1 170

603 - výnosy z pronájmu

662 - úroky

648 - zúčt. fondů 86

649 - ost. výnosy 23

672 - dotace celkem 3 534 3 061 3 111

z toho: příspěvek zřizovatele 1 310 1 200 1 250 1 250

Hospodářský výsledek 44 0 0 0

Stav fondů k 30.06.2017 v Kč

Fond odměn 83 389,00

Rezervní fond 159 065,21

Fond investic 288 299,27

501 - vyšší rozpočet nárůst cen potravin a spotřebního zboží

502 - nišší rozpočet stanovené dle stávajících záloh

511 - nišší rozpočet dle rozpisu 511

1. nárok na 1. objekt
2. každoroční nutnost výmalby

3. zastaralé strojní výbavení, nutnost častých oprav

518 - vyšší rozpočet navýšení cen za odvoz odpadu

549 - vyšší rozpočet dle aktuálního odvodu DPH

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a 
zdůvodnění meziročních rozdílů: 
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551 - vyšší rozpočet dle odpisového plánu

602 - vyšší rozpočet navýšení ceny stravného

Organizace: Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, p. o. 

účet 511 v Kč

účet 518 v Kč

v Kč

Celkem Kč 40 000

Celkem Kč 15 000

Název vybavení předpokládaná cena 
Jídelní židle, lavičky 40 000

2. Výmalba nemovitosti 50 000
3. Oprava strojních zařízení 100 000

Revize 15 000

Celkem Kč 200 000

Název revize předpokládaná cena

Plán  příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. 

požadavku na vybavení v roce 2018

Název údržby předpokládaná cena
1. Drobná oprava a údržba nemovitosti 50 000
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Odborem řízená organizace:  
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 k 30. 9. 2017 na rok 2018 na rok 2018

1 895 1 840 1 840 1 902 1 902

 

  v tis. Kč

Ukazatel Skutečnost Schválený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2018

účet/náklady 14 183 10 950 11 709 0

501 - materiál 5 325 3 555 3 744

502 - energie 1 351 1 002 1 002

511 - údržba 612 559 620

512 - cestovné 1 1 1

513 - náklady na reprezentaci 1 1 1

518 - služby 314 328 391

521 - mzdové nákl. 3 970 3 494 3 794

524 - soc.pojištění 1 320 1 168 1 270

525 - jiné soc. pojištění 16 34 16

527 - zák. soc. náklady 84 113 105

549 - ost. náklady 821 460 535

551 - odpisy 265 180 180

558 - náklady z DHM 103 55 50

účet/výnosy 14 212 10 950 11 709 0

602 - služby 7 337 4 411 4 690

603 - výnosy z pronájmu 0 0 0

662 - úroky 0 0 0

648 - zúčt. fondů 247 0 0

649 - ost. výnosy 44 35 40

672 - dotace celkem 6 584 6 504 6 979

z toho: příspěvek zřizovatele 1 895 1 840 1 902 1 902

Hospodářský výsledek 29 0 0 0

Stav fondů k 30.06.2017 v Kč

Fond odměn 46 228,00

Rezervní fond 39 378,53

Fond investic 440 720,02

501 - zvýšení cen potravin a navýšení počtu žáků
511 - předpokládané opravy staršího kuchyňského zařízení

518 - vyšší bankovní poplatky a vyšší odvoz gastroodpadů

521- 527  - navýšení mezd a odvodů

549 - navýšení nedaňových nákladů

558 - nákup kuchyňského zařízení a vybavení

602 - navýšení počtu strávníků

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a 
zdůvodnění meziročních rozdílů: 
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Organizace: Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, p. o.

účet 511 v Kč

účet 518 v Kč

v Kč

Název vybavení předpokládaná cena 

10 000

revize elektriky a el. ručních přístrojů 25 000

drobné kuchyňské vybavení 40 000

příruční lednice

Plán  příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. 

požadavku na vybavení v roce 2018

Název údržby předpokládaná cena
drobné opravy

Celkem Kč 50 000

Celkem Kč 63 000

hasicí přístroje 4 000
revize plynového zařízení 9 000

revize plynu 5 000

cejchování vah 6 000
revize chladicího zařízení 4 000

Název revize předpokládaná cena
vzduchotechnika 10 000

Celkem Kč 620 000
běžné opravy kuchyňského zařízení 470 000

50 000
malování a nátěry 100 000
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Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 k 30. 9. 2017 na rok 2018 na rok 2018

9 818 9 865 10 581 11 260 11 000

  v tis. Kč

Ukazatel Skutečnost Schválený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2018

účet/náklady 25 650 22 187 23 860 -                      

501 - materiál 757 550 900

502 - energie 2 122 2 140 2 140

511 - údržba 562 350 660

512 - cestovné 19 20 25

513 - náklady na reprezentaci 91 50 50

518 - služby 13 639 10 842 10 960

521 - mzdové nákl. 4 434 4 457 5 040

521 - mzd. náklady OON 791 744 900

524 - soc. pojištění 1 590 1 587 1 750

525 - jiné soc. pojištění 13 15 15

527 - zák. soc. náklady 195 203 240

549 - ost. náklady 592 500 500

551 - odpisy 696 629 480

558 - náklady z DHM 149 100 200

účet/výnosy 25 666 22 187 23 860 -                      

602 - služby 12 489 9 600 9 800

603 - výnosy z pronájmu 787 700 700

604 - prodej popcornu 617 400 650

648 - zúčt. fondů 947 992 820

649 - ost. výnosy 1 008 630 630

672 - dotace celkem 9 818 9 865 11 260

z toho: příspěvek zřizovatele 9 818 9 865 11 260 11 000

Hospodářský výsledek 16 0 0 -                       

Stav fondů k 30.06.2017 v Kč

Fond odměn 16 081,00

Rezervní fond 617 830,07

Fond investic 441 499,71

Náklady

511 - opravy navýšení 310 000 Kč, rozpis oprav v příloze

518 - služby, navýšení o 118 000 Kč, doprava, představení jsou čím dál dražší, rozpis revize v příloze

521 - mzdy navýšení k schválenému rozpočtu o 583 000 Kč, dle Nařízení vlády č.168/2017 z května 2017, upravený 

         rozpočet k 31.8.2017 je 4 864 000 Kč, k tomuto rozpočtu je navýšení 176 000 Kč

521 - mzdy OON navýšení ke schválenému rozpočtu o 156 000 Kč, k upravenému rozpočtu navýšení 100 000 Kč

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:  

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a 
zdůvodnění meziročních rozdílů: 

501 - navýšení o 350 000 Kč, od dubna 2017 se prodávají nealkoholické nápoje v kině, to je nárůst 250 000,- Kč + navýšení

          100 000 Kč, rozpočet upraven dle skutečnosti roku 2017 a s ohledem na neustálé zdražování režijního a provozního

           materiálu

138



Výnosy

účet 511 v Kč

účet 518 v Kč

v Kč

Název revize předpokládaná cena

revize střechy protipožární postřik kino 40 000
Celkem Kč 590 000

revize záložních zdrojů 60 000
revize nákladního výtahu 50 000
revize střechy protipožární postřik divadlo 40 000

revize sametových závěsů 40 000
revize dieselagregátu 20 000
revize elektroinstalací 80 000

revize výtahy 4 x ročně - 3 osobní výtahy 65 000
revize požárních prvků 60 000
revize jevištních tahů 35 000

Celkem Kč 660 000

revize EPS, roční půlroční divadlo 70 000
revize přenosu signálu EPS 2 x 30 000

údržba aut 40 000
oprava rozvodů a topení 50 000

výměna koberců na únikovém schodišti - stáří 14 let 40 000

malířské práce (šatny hereckého zázemí, komorní 
sál s lešením - stáří 20 let) 200 000
údržba podlahových krytin 50 000
údržba sedadel kino + divadlo 60 000

údržba elektroinstalace 60 000
truhlářské a zámečnické opravy 50 000
zednické práce na budovách kina a divadla 60 000

Plán  příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce         vč. 

požadavku na vybavení v roce 2018

Organizace: Městské divadlo Děčín, p. o.

Název údržby předpokládaná cena
údržba vodoinstalace 50 000

558 - náklady z pořízení DDHM, navýšení o 100 000 Kč - obnova tiskárna, počítač, vysavač, zvuková a osvětlovací technika   

602 - služby, navýšení o 200 000 Kč

604 - prodej popcornu a nápojů v kině, navýšení o 250 000 Kč, v kině se prodávají kromě popcornu od letošního roku také 

         nealkoholické nápoje

648 - zúčtování fondů, snížení o 172 000 Kč, úbytek sponzorů divadla

672 - provozní dotace, navýšení ke schválenému rozpočtu 1 335 000 Kč, k upravenému rozpočtu to je navýšení o 719 000 Kč

524 - odvody sociální, zdravotní navýšení  o 163 000 Kč v souvislosti se zvýšením mezd  

          

525 - zákonné pojistné a FKSP, navýšení přídělu FKSP je 2 % a zákonné pojistné zvýšeno v souvislosti s navýšením

         mezd - celkem úprava rozpočtu zvýšení o 37 000 Kč

551 - odpisy snížení o 149 000 Kč, zvuková technika v roce 2018 bude již odepsána, do majetku by mělo být zařazeno  

         promítací plátno včetně masek v hodnotě 955 000 Kč

        - pro rok 2018 je naplánované navýšení počtu projekcí v programu kina

139



Celkem Kč 200 000

Název vybavení předpokládaná cena 
obnova počítačů, tiskárna, vysavač, zvuková a 

osvětlovací technika 200 000
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Odborem řízená organizace: 
Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 k 30. 9. 2017 na rok 2018 na rok 2018

16 455 15 934 18 489 18 110 18 000

 

  v tis. Kč

Ukazatel Skutečnost Schválený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2018

účet/náklady 19 625 20 528 22 506 0

501 - materiál 3 442 3 332 3 378

502 - energie 1 355 1 650 1 750

504 - prodané zboží 173 150 0

511 - údržba 198 165 205

512 - cestovné 21 23 23

513 - náklady na reprezentaci 11 10 10

518 - služby 1 673 1 932 1 592

518 - z toho revize 350

521 - mzdové nákl. 9 358 9 736 11 156

524 - soc. pojištění 3 044 3 146 3 623

527- zák. soc. náklady 126 139 196

528- jiné soc. náklady 5 5 6

547 - manka a škody 4 5 0

549 - ost. náklady 97 125 107

551 - odpisy 50 80 80

558 - náklady z DHM 66 30 30

538 - jiné daně a poplatky 2

účet/výnosy 19 629 20 528 22 506 0

601- kurzy 912 900 870

602-služby 708 696 700

603- výnosy z pronáju 60 50 80

604- prodané zboží 208 200 0

662 - úroky 0 2 0

672 - dotace celkem 17 741 18 680 20 856

z toho: příspěvek zřizovatele 14 920 15 934 18 110 18 000

Hospodářský výsledek 4 0 0 0

Stav fondů k 30.06.2017 v Kč

Fond odměn 48 223,00

Rezervní fond 33 063,02

Fond investic 907 896,30

účet 501 - materiál - patrný nárůst z důvodu růstu cen knih a časopisů

účet 502 - energie - navýšení z důvodu předpokladu vyšších nákladů na novou pobočku v Podmoklech

dále pak navýšení z  důvodu zvedání měsíčních záloh na teplo a vodu, v roce 2016 byla měsíční záloha

na teplo v částce 44 000,- v roce 2017 už 51 000,- , tedy předpokládáme stejný nárůst i na rok 2018

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a 
zdůvodnění meziročních rozdílů: 

účet 511 - údržba a opravy - předpokládáme zvýšený růst nákladů na opravy výtahů a ostatních technologií
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účet 521 - mzdové náklady - předpoklad růstu mzdových tarifů a platové zvýšení vládou

účet 524 a 527 - rozpočet navýšen v souvislosti s mzdovými náklady

Výnosy z pronájmu lehce navýšeny o vyúčtování enegií za infocentrum.

Upravený rozpočet k 30.7.2017 obsahuje

 

dotace od MK ČR

Organizace: Městská knihovna Děčín, p. o.

účet 511 v Kč

75 000

25 000

účet 518 v Kč

v Kč

revize klimatizace a ost. technologie

18 231 000,00                          

Celkem Kč 30 000

Celkem Kč

35 000

350 000

Název vybavení předpokládaná 
drobné vybavení 30 000

revize a funkční zkouška EPS 30 000
BOZP 16 000

Název revize předpokládaná 
revize el. spotřebičů 50 000

129 000

revize výtahů 65 000
revize hasících přístrojů a PPK 25 000
protipožární revize

komplexní servis a oprava klimatizací, výměny filtrů
opravy dveří 10 000
drobné opravy (výměna žárovek, čištění šachet, 
čištění a tepování židlí na budově, opravy WC atd.)
Celkem Kč 205 000

Název údržby předpokládaná 
opravy výtahů 45 000

Plán  příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. 

požadavku na vybavení v roce 2018

mytí oken 50 000

557 000,00                               
výkon regionálních funkcí 1 520 000,00                            

15 000,00                                 

Příjmy sníženy o tržby z infocentra a provizi ze vstupenek z infocentra, které bylo převedno pod Magistrát 

města Děčín.

Příjmy za vzdělávací kurzy sníženy z důvodu úpravy cen za jednotlivé kurzy.

dotace od zřizovatele na provoz a mzdy 15 934 000,00                          
navýšení 2x 205 000,00                               
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Odborem řízená organizace: 

Zámek Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Cíl 3 Požadavek Cíl 3 Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 k 30. 9. 2017 2017 na rok 2018 2018 na rok 2018

12 072 13 010 14 006 1 473 14 010 1 030 14 010

 z toho Cíl 3 1 440

  v tis. Kč

Ukazatel Skutečnost Schválený rozpočet Cíl 3 Požadavek Cíl 3 Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 2017 na rok 2018 2018 na rok 2018

účet/náklady 17 450 17 120 1 440 18 580 1 030 0

501 - materiál 812 800 775 30

502 - energie 2 182 2 000 2 000

511 - údržba 324 800 690

512 - cestovné 22 20 30

513 - náklady na repre. 98 25 30

518 - služby 3 646 3 200 698 3 305 695

521 - mzdové nákl. 5 143 4 820 315 6 100

521 - DPP 1 145 1 480 1 195 305

524 - soc. pojištění 1 754 1 835 2 002

525 - jiné soc. pojištění 10 20 20

527 - zák. soc. náklady 252 200 230

549 - ost. náklady 622 740 700

551 - odpisy 169 180 100 263

558 - náklady z DHM 700 500 327 700

547,569 - škody, ost. nákl. 9 0 10

504 - prodané zboží 540 500 500

531,538,541 Daně 22 0 30

účet/výnosy 17 479 17 120 18 580 0

602 - služby 3 873 3 570 3 950

603 - výnosy z pronájmu 749 810 860

604 - tržby za zboží 641 670 680

648 - zúčt. fondů 122 350 0

649 - ost. výnosy 22 30 10

672 - dotace celkem 12 072 11 690 13 080

z toho: příspěvek zřizovatele 12 072 11 570 1 440 12 980 1 030 14 010

Hospodářský výsledek 29 0 0 0

Stav fondů k 30.06.2017 v Kč

Fond odměn 115 728,81

Rezervní fond 180 231,21

Fond investic 223 306,11

521 - mzdové náklady byly v průběhu roku navýšeny dvěma rozpočtovými opatřeními  z důvodu navýšení tarifních mezd

podle nařízení vlády o 585 tis. Kč

V roce 2018 se očekává další zvýšení tarifních mezd.

524 a 527 - položky jsou navýšeny v souvislosti se zvýšením mezd

Na straně příjmů jsme navýšili plánované tržby za služby, zejména za vstupné na kulturní akce o 380 tis. Kč.

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění 
meziročních rozdílů: 
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Organizace: Zámek Děčín, p. o.

účet 511 v Kč

20 000
70 000
35 000
40 000
35 000

40 000

účet 518 v Kč

v Kč

regály na propagační materiály

26 000

20 000

sedací nábytek do nové expozice 2x 80 000

sedací nábytek do prostoru před pokladnou zámku

stánky 5 ks 100 000

jiný drobný HM 100 000

Celkem Kč 700 000

profi vysavač 10 000

zahradní nářadí

měřáky teploty a vlhkosti do prohl. tras 50 000

venkovní židle 50 000

45 000

nábytek do kanceláře průvodců 40 000

sekačka 10 000

Název vybavení předpokládaná cena 
Výměna kotle 40 000

lavičky do zámeckého areálu 49 000

zvlhčovače do prohlídkových tras 2 ks 80 000

Plynový kotel 5 000
Ostatní revize 10 000
Celkem Kč 165 000

Komíny 2 000
PHP 15 000
Elekrospotřebiče 5 000

EZS 40 000
EPS 52 000
BOZP 36 000

jiné drobné opravy

oprava přívodu elektřiny do části zámeckých sklepů
Celkem Kč 690 000

Název revize předpokládaná cena

čištění koberců 40 000
opravy a servis výtahů
čištění a vývoz ČOV
opravy kotlů
oprava topení v zámku

oprava střechy 40 000
čištění lustrů 50 000
opravy a servis vozového parku vč. zahr. strojů 40 000

odstranění náletové vegetace na zámecké skále 70 000
opravy komínů 20 000
mytí oken 55 000

údržba mlatových povrchů 40 000
údržba zahradního mobiliáře 20 000
údržba okapů a okapových svodů 45 000

Plán  příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku 

na vybavení v roce 2018

Název údržby předpokládaná cena
čištění okapů na kapli v Chrástu + plošina 30 000
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Odborem řízená organizace: 

Děčínská sportovní, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 k 30. 9. 2017 na rok 2018 na rok 2018

15 130 13 760 15 854 17 160 16 760

 

  v tis. Kč
Ukazatel Skutečnost Schválený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2018

účet/náklady 33 229 31 260 34 660 0

501 - materiál 3 165 3 000 3 500

502 - energie 4 843 5 500 5 000

504 -prodané zboží 650 0 0

511 - údržba 2 204 1 200 1 600

512 - cestovné 23 40 30

513 - náklady na reprezentaci 38 20 60

518 - služby 3 534 3 100 3 200

521 - mzdové nákl. 12 316 11 900 14 200

524 - soc. pojištění 3 773 3 800 4 200

525 - jiné soc. pojištění 0 0 0

527 - zák. soc. náklady 582 580 700

549, 569 ost. náklady 1 705 1 750 1 800

551 - odpisy 79 70 70

558 - náklady z DHM 317 300 300

účet/výnosy 33 305 31 260 34 660 0

602 - služby 18 385 17 500 17 500

603 - výnosy z pronájmu 0 0 0

662 - úroky 0 0 0

641 - smluvní pokury a úroky 18 0 0

648 - zúčt. fondů 0 0 0

649 - ost. výnosy 268 0 0

672 - dotace celkem 14 634 13 760 17 160

z toho: příspěvek zřizovatele 14 544 13 760 17 160 16 760

Hospodářský výsledek 76 0 0 0

Stav fondů k 30.06.2017 v Kč

Fond odměn 109 393,13

Rezervní fond 136 626,83

Fond investic 2 296 537,20

V návrhu rozpočtu na rok 2018 vycházíme z nákladů a výnosů z roku 2017.

501 - Spotřeba materiálu

Nepředpokládáme nárůst spotřeby čistících, hygienických a úklidových prostředků, spotřeby chemie, 

kancelářských potřeb, nákupu potravin a PHM. Ale vzhledem k opotřebení vybavení Aquaparku 

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a 

zdůvodnění meziročních rozdílů: 

počítáme i pro příští rok s navýšením nákupu materiálu na opravu a údržbu-náhradní díly, stavební materiál atd.
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502 - Spotřeba energie

V návrhu rozpočtu vycházíme ze současné reálné spotřeby a ceny elektrické energie, vody a tepla 

v roce 2017. Výše nákladů za energie se bude měnit v závislosti na spotřebě elektrické 

energie, kterou ovlivňují zejména klimatické podmínky. 

511 - Opravy a udržování

Vzhledem ke stárnoucímu vybavení, včetně ukončené záruční době nového polyfunkčního bazénu 

plánujeme zvýšené náklady na opravu a údržbu - viz tabulka "Plán příspěvku na předpokládané

drobné opravy, údržbu a povinné práce". Vycházíme ze skutečného stavu, kdy se projevuje 

nekvalitní výstavba Aquaparku v r. 2001. Zvýšené náklady se projevují např. u čerpadel, které vzhledem 

k nepřetržitému provozu potřebují časté opravy a zejména sanitárního vybavení.

512 - Cestovné

Nepředpokládáme zvýšení nákladů na cestovné.

513 - Náklady reprezentace

Nepředpokládáme zvýšení nákladů na reprezentaci Aquaparku, nicméně dojde k navýšení v rámci

městských slavností - Labefestu.

518 - Služby

Předpokládáme, že standardní náklady na rozbory vody, údržbu zeleně, odvoz odpadů, revize, technický dozor, 

BOZP a PO, telefonní poplatky, softwarové služby, mzdové, daňové  a právní služby se nebudou navyšovat.

521 - Mzdové náklady

Na základě nařízení vlády došlo od 1. 1. 2017 k navýšení minimální mzdy, která byla stanovena ve výši 

11 000,- Kč. Minimální mzda se vztahuje jak na zaměstnance na hlavní a vedlejší pracovní poměr, tak 

i na ty, kteří pracují na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. Základní sazba 

minimální mzdy, při 40 hodinovém pracovním týdnu  je  11 000,- Kč za měsíc nebo 66,- Kč za hodinu. 

Díky tomuto  nařízení vzrostly Aquaparku mzdové náklady o cca 500 tis. Kč hlavně u dohod o provedení 

práce a dohod o pracovní činnosti a také díky většímu nárůstu brigádníků oproti minulému období. Vláda 

zvažuje od 1. 1. 2018 další zvýšení min. mzdy  a to na 12 200,- Kč, čímž opět vzrostou náklady na mzdy. 

Předpokládaná částka navýšení mzdových prostředků je cca 200 tis. Kč. Od 1. 11. 2016 došlo

na základě Nařízení vlády č. 316/2016 Sb. ke zvýšení mezd o 4 %, tím vzrostly náklady pro následující rok 2017

o cca 400 tis. Kč. Od 1. 7. 2017 dochází k dalšímu zvýšení dle  Nařízení vlády č. 168/2017 Sb. o cca 9,4 %,

což představuje pro příští rok nárůst mzdových prostředků o cca 800 tis. Kč.

Vzhledem k nižším mzdám zaměstnanců u některých pozic, tj. malému rozdílu mezi podporou při ztrátě

zaměstnání a mzdou zaměstanců Aquaparku se i nadále prohlubuje problém obsadit pracovní místa

např. plavčíků plavecké školy, strojníků, úklidu, obsluhy wellness, restaurace. Dochází ke zvýšené fluktuaci 

a s tím jsou spojeny další vyšší náklady na mzdy. V požadavku na mzdové prostředky počítáme také s 

motivační složkou v rámci odměn za mimořádné pracovní výkony v částce cca 300 tis. Kč.

524 - Zákonné sociální a zdravotní pojištění

Odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců Aquaparku Děčín se v roce 2018 navýší 

o 400 tis. Kč díky zvýšení mzdových prostředků na základě nařízení vlády od 1. 11. 2016 a 1. 7. 2017.

 

527 - Zákonné sociální náklady

549 - Jiné ostatní náklady

Jedná se o nenárokované DPH (odhadovaná výše 1 500 tis. Kč), pojištění budovy od společnosti 

UNIQA, povinné pojištění u Kooperativy a pojištění služebního vozidla.

 

551 - Odpisy

Jedná se o odpisy majetku: mycí stroj  BA 531D ve výši  10.034,- Kč, upgrade EPOS ve výši 

45.574,- Kč a odchozí turniket ve výši 9.386,- Kč.

V návaznosti na navýšení mezd dojde i k navýšení přídělu do FKSP což představuje 2 % z ročního objemu nákladů na platy.

A dále plánujeme navýšení rozpočtu  na školení zaměstnanců-zvyšování kvalifikace, kurzy asertivity a sebeprezentování spojené s 

profesní působností.
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569 - Ostatní finanční náklady

Jedná se o náklady spojené s bankou - především poplatky za platby platebními kartami aj.

602 - Služby

V rozpočtu na rok 2018 plánujeme výnosy ve výši 17 500 tis. Kč.

Organizace: Děčínská sportovní, příspěvková organizace

účet 511 - oprava a údržba v Kč

účet 518 - revize v Kč

účet 558 - DHM v Kč

přístroj na měření kvality bazénové vody 40 000

Celkem Kč 300 000

nábytek 30 000

nákup čistící techniky/několik ks 90 000

nářadí, vybavení (bruska, vrtačka, vysavač aj.) 30 000

Název vybavení předpokládaná cena 
čtečka pro abonenty (v rámci odb. systému) 50 000

obnova a výměna PC 60 000

ostatní revize - tlakové nádoby, výtahy 10 000
chlor. zařízení, klimatizace 20 000
Celkem Kč 272 000

revize elektro 110 000
služby BOZP a PO 36 000
technický dozor 96 000

Celkem Kč 1 600 000

Název revize předpokládaná cena

ostatní opravy - v restauraci, malování, čištění aj. 290 000

Plán  příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. 

požadavku na vybavení v roce 2017

150 000oprava elektroinstalace, turniketů
Název údržby předpokládaná cena

opravy auta 10 000

oprava čerpadel, kompresorů, výtahů, uv lamp, el. 
motory 350 000
oprava - dlažby, dveře - drobnější opravy dveří u 
toalet, kabin v šatnách, spárování podlah, výměna 
dlažby a dlaždiček dle momentální potřeby
oprava - bazény, šatny, lavičky, oplocení areálu aj. 500 000

300 000
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Odborem řízená organizace:  
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 k 30. 9. 2017 na rok 2018 na rok 2018

5 165 4 680 5 179 5 045 4 900

  v tis. Kč

Ukazatel Skutečnost Schválený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2018

účet/náklady 21 876 21 001 22 307 0

501 - materiál 1 962 1 860 1 870

502 - energie 1 318 1 360 1 360

511 - údržba 985 100 337

512 - cestovné 136 120 125

513 - náklady na reprezentaci 1 1 1

518 - služby 5 714 5 117 5 028

521 - mzdové nákl. 8 426 8 728 9 622

524 - soc. pojištění 2 436 2 837 2 941

525 - jiné soc. pojištění 30 32 33

527 - zák. soc. náklady 159 204 211

549 - ost. náklady 249 250 250

551 - odpisy 73 77 77

558 - náklady z DHM 387 315 452

účet/výnosy 22 047 21 001 22 307 0

602 - služby 6 245 5 345 5 447

603 - výnosy z pronájmu 42 0 0

662 - úroky 0 0 0

648 - zúčt. fondů 351 70 70

649 - ost. výnosy 96 0 0

672 - dotace celkem 15 313 15 586 16 790

z toho: příspěvek zřizovatele 5 100 4 680 5 045 4 900

Hospodářský výsledek 171 0 0 0

Stav fondů k 30.06.2017 v Kč

Fond odměn 186 953,61

Rezervní fond 551 519,88

Fond investic 413 626,09

511-údržba-v roce 2016 byl použit investiční fond ve výši 273 tis. na posílení údržby (oprava střechy), v roce 2017 změna 

512-cestovné-jízdné účastníků volnočasových aktivit (zahrnuto v ceně za zájmové vzdělávání)

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a 
zdůvodnění meziročních rozdílů: 

518-služby-v roce 2016 byly uskutečněny 2 zahraniční pobyty, ale v roce 2017 jen jeden (360 tis.); v roce 2017 na doporučení ČŠI se již 

náklady za školení a prevent. prohlídky zaměst. (40 tis.) účtují na účet 527;  

501- materiál-HČ-skutečnost 1 926 tis., DČ 36 tis., v požadavcích na rok 2018 není uvedena DČ, neboť nemáme dlouhodobé smlouvy o 

vystoupeních, ubytování; menší výdaje za materiál pro akce

ve financování oprav, prostředky převedeny na základě požadovaných oprav na OMH, na organizaci zůstaly pouze opravy menšího 

charakteru (OMH-plán oprav a údržby pro rok 2017 schválen ve výši 440 tis.); v plánu oprav pro rok 2018 uveden rozpočet pro 4 

samostatné budovy 50 tis. na drobné opravy na budovu, 50 tis. na opravy sl. vozů, 87 tis. výmalba dle potřeby
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551-odpisy - nákup 2 ks keramických pecí v listopadu 2016, v roce 2017 již uveden celý roční odpis

Organizace: Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p. o.

účet 511 v Kč

účet 518 v Kč

524-soc. pojištění - zvýšení z důvodu zvýšení tarifní mzdy od 1.7.2017 provoz. zaměst. a od 1.9.2017 pedag. zaměst. (předpoklad); ve 

schváleném rozpočtu 2017 je pouze zahrnuto zvýšení tarifní mzdy od 1.1.2017 pro všechny zaměstnance

521- mzdové náklady-rozpočet KÚ pro rok 2017- 7 919 tis. uvedeno navýšení tarifů od 1.1.2017, v návrhu na rok 2018 -8 701 tis. 

uvedeno navýšení od 1.7.2017 pro nepedag. zaměst. ve výši 9 % a předpoklad navýšení tarifů od 1.9.2017 pro pedag. zaměst. ve výši 

10 %; 

rozpočet Magistrát pro rok 2017- 809 tis., v rozpočtu nebylo uvedeno navýšení tarifů od 1.1.2017 a navýšení od 1.7.2017 pro provozní 

zaměstnance. Z rozpočtu se hradí mzdy interních zaměstnanců - úvazek 1,35 pedag. zaměst. a úvazek 0,68 nepedag. zaměst.; krajský 

normativ je pouze na kategorie žáka a student; rozpočet na rok 2018-921tis., zahrnuto navýšení tarifů od 1.7.2017 pro provozní zaměst. 

a předpoklad navýšení pro pedag. zaměst. od 1.9.2017 ve výši 10 %; u externích zaměstnanců (DoPČ, DPP) zvýšena nejnižší hodinová 

sazba dle minimální a zaručené mzdy

525-jiné soc. pojištění - zvýšení z důvodu zvýšení tarifní mzdy od 1.7.2017 provoz. zaměst. a od 1.9.2017 pedag. zaměst. (předpoklad); 

ve schváleném rozpočtu 2017 je pouze zahrnuto zvýšení tarifní mzdy od 1.1.2017 pro všechny zaměstnance

527-zák.soc.náklady-v roce 2016 byl základní příděl do FKSP  1,5 % od roku 2017 je příděl do FKSP 2 %; od roku 2017 na doporučení 

ČŠI se z účtu 527 hradí školení zaměstnanců (27 tis.), preventivní prohlídky zaměstnanců (10 tis.) a ochranné pracovní pomůcky (10 

tis.); zvýšení na základě zvýšení tarifní mzdy

558-náklady na DDM-vybavení kroužků; v plánu pro rok 2018 je nákup baletizolu pro taneční vystoupení (160 tis.), současný je již 

značně opotřebovaný (pořízení v roce 2006) a je nutný na pořádání celorepublikové akce

602-služby-rok 2016 se uskutečnily 2 zahraniční pobyty, pro rok 2017 a 2018 je předpoklad jednoho zahraničního pobytu (350 tis.); 

zvýšení ceny kroužků pro dospělé na základě zvýšení minimální a zaručené mzdy

603- výnosy z pronájmu-v roce 2016 uvedeny pronájmy sálu a učeben, pro rok 2017 a rok 2018 nejsou uzavřeny žádné smlouvy o 

dlouhodobém pronájmu, vždy se jedná jen o příležitostní pronájem, který dopředu není znám

Plán  příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. 

požadavku na vybavení v roce 2018

648-zúčt.fondů -v roce 2016 byl použit investiční fond ve výši 273 tis. a rezervní fond ve výši 78 tis., pro rok 2017 použití rezervního 

fondu sponzorské dary 

649-ost.výnosy- uvedena jen skutečnost, neboť při sestavování rozpočtu na rok 2017 a rok 2018 není známo zda bude náhrada od 

pojišťovny (náhrada škody) a příspěvek od ČFbU

Název údržby předpokládaná cena
opravy služ. vozu 50 000
drobné opravy DDM Teplická 50 000
malování DDM Teplická - chodba, schodiště příz. 20 000
drobné opravy DDM Boletice 50 000
malování DDM Boletice 20 000
drobné opravy DDM Březiny 50 000
malování DDM Březiny-tan. učebna a herní 22 000
drobné opravy DDM Divišova 50 000
malování DDM Divišova-sál taneční a baletní 25 000
Celkem Kč 337 000

Název revize předpokládaná cena
DDM Teplická-kotle, HP, hydranty, TV nářadí,
komíny, plynovod, ele. spotř., elektroinst., tlak. 
nádoby 52 500
DDM Boletice-HP, hydranty, TV nářadí, el. spotř.,
elektroinstalace 19 000
DDM Březiny-kotel, HP, hydranty, TV nářadí,
komíny, ele. spotřebiče, elektroinst., tlak. nádoby 17 100
DDM Divišova-kotel, HP, hydranty, TV nářadí,
komíny, ele. spotřebiče, hromosvod, tlak. nádoby 12 450
Celkem Kč 101 050
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v Kč

Název vybavení předpokládaná cena 
parní čistič 15 000
ZU kuchtíci-lednice 10 000
4 ks herních počítačů 65 000
baletizol na taneční vystoupení 170 m2 - obnova 160 000
švédská lavička 2 m 4 500
šatní skříně pro DDM Boletice 25 000
uzamykatelné skříně na pomůcky 20 000
pultík ke sporáku pro ZU 4 500
vrtačka s příklepem 8 000
skříně na pomůcky pro DDM Březiny 12 000
velkoplošná televize 20 000
mikrofon 5 000
venkovní vitríny 2ks 12 000
cvičebný koberec 8 000

Celkem Kč 444 000

hudební ZU vybavení 30 000
kamerový systém 25 000
4x tablety pro výuku 20 000
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Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

2016 na rok 2017 k 30. 9. 2017 na rok 2018 na rok 2018

14 170 13 000 13 560 15 000 15 000

 

  v tis. Kč

Ukazatel Skutečnost Schválený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2018

účet/náklady 21 927 20 950 22 700

501 - materiál 3 945 3 400 3 800

502 - energie 1 415 1 800 1 700

504 - pořízení zboží 622 500 620

511 - údržba 1 220 600 600

512 - cestovné 22 150 100

513 - náklady na reprezentaci 23 20 20

518 - služby 2 039 1 820 1 810

521 - mzdové nákl. 8 226 8 900 9 700

524 - soc. pojištění 2 761 2 870 3 300

527 - zák. soc. náklady 481 300 450

549 - ost. náklady 283 250 250

551 - odpisy 99 105 100

558 - DDHM 682 200 200

ostatní náklady 109 35 50

účet/výnosy 21 950 21 568 22 700

602 - služby 6 002 5 000 5 500

603 - výnosy z pronájmů 190 200 150

604 - tržby z prodeje zboží 1 125 800 1 100

648 - zúčt. fondů 116 1 300 700

649 - ost. výnosy 264 150 250

672 - dotace celkem 14 171 14 118 15 000

ostatní výnosy 82

z toho: příspěvek zřizovatele 13 700 13 000 15 000 15 000

Hospodářský výsledek 23 0 0

Stav fondů k 30.06.2017 v Kč

Fond odměn 342 987,00

Rezervní fond 1 567 675,91

Fond investic 172 026,38

501 - spotřeba materiálu

502 - spotřeba energie

511 - opravy a udržování

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace: 

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a 

Zde se projevuje výrazný nárůst cenového hladiny v podstatě u všech krmiv - zelenina a ovoce, maso, krmné 
směsi atd.

Podle skutečnosti roku 2017, kdy byla i dlouhá zima, předpokládáme úsporu.
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512 - cestovné

518 - ostatní služby

521 - mzdové náklady

551 - odpisy

558 - DDHM

648 - Zůčtování fondů

Organizace: Zoologická zahrada Děčín - Pastýská stěna, p. o.

účet 511 v Kč

účet 518 v Kč

Technický servis poč. sítí a kamer. systému

Transporty zvěře, veterinár. služby

Běžné provozní a havarijní opravy a udržování v areálu ZOO. Další náklady na opravy (i havarijních stavů) jsou 
vyčísleny v plánu oprav, který byl předložen v oddělené tabulce a bude ho do rozpočtu nárokovat OMH MMD.

Snížení nákladů na cestovné je způsobeno tím, že si zvířata necháváme dovážet specializovanými firmami či 
hromadnými transporty, spolu s ostatními zoo, což je výrazně levnější, než kdybychom pro ně jezdili sami. 
Dalším důvodem je, že se ředitelka neúčastní finančně náročných konferencí WAZA, které se v posledních 
letech konaly ve vzádlených destinacích např. Austrálie, Mexiko, SAE, Indie atd.

Plán na rok 2018 je dle skutečnosti roku 2017, nepředpokládáme žádné výrazné změny.

Zde se projevilo výrazné navýšení mezd v roce 2017 a dále i vládou plánované navýšení mezd o dalších 10 %.

Odpisy jsou stanoveny dle přiloženého odpisového plánu.

Náklady v roce 2016 byly navýšeny z důvodu nákupu vybavení na Pastýřskou stěnu, v roce 2017 budou již na 
běžné úrovni, tzn. obnova mobiliáře v ZOO - lavičky, či pořízení kancelářské techniky atd.

Zúčtování fondů bude použito v případě potřeby financovat opravy expozic zvířat, havárie, zúčtování fondu 
odměn atd.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné 

práce, vč. požadavku na vybavení v roce 2018

Název údržby předpokládaná cena
ZOO 600 000
Celkem Kč 600 000

Ostatní služby předpokládaná cena
Ostraha areálu ZOO 450 000

200 000
Komunikace 130 000
Ostatní údržba + revize 370 000

250 000
Inzerce 100 000
Tisky 250 000
Stočné 60 000
Celkem Kč 1 810 000

Název vybavení předpokládaná cena 

Celkem Kč 150 000

Herní prvky, cedule, informační systém atd. 50 000
Nákup notebooků, PC, tiskárna (obměna kancelářské 
techniky) 50 000

Ruční vozíky pro chovatele, kolečka, koše, nářadí 50 000
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Odborem řízená organizace:  
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 k 30. 9. 2017 na rok 2018 na rok 2018

43 735 26 000 45 425 29 700 28 280

 

  v tis. Kč

Ukazatel Skutečnost Schválený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2018

účet/náklady 80 601 78 191 90 313 0

501 - materiál 8 955 7 206 7 708

502 - energie 4 641 4 750 4 750

511 - údržba 803 509 722

512 - cestovné 98 115 159

513 - náklady na reprezentaci 12 9 20

518 - služby 5 104 4 172 5 335

521 - mzdové nákl. 42 641 43 150 50 700

524 - soc. pojištění 14 200 14 384 16 933

527 - zák. soc. náklady 797 1 017 1 200

528 - jiné soc. náklady 536 560 560

531 - daň silniční 7 10 10

538 - jiné daně 61 69 69

549 - ost. náklady 246 248 275

551 - odpisy 436 670 550

557 - odpis pohledávek 6 0 0

558 - náklady z DHM 2 058 1 322 1 322

účet/výnosy 80 608 78 191 90 313 0

602 - služby 32 708 30 341 31 688

603 - výnosy z pronájmu

662 - úroky

648 - zúčt. fondů 428

649 - ost. výnosy 4 314 4 606 5 640

672 - dotace celkem 43 158 43 244 52 985

z toho: příspěvek zřizovatele 25 000 26 000 29 700 28 280

Hospodářský výsledek 7 0 0

Stav fondů k 30.06.2017 v Kč

Fond odměn 200 000,00

Rezervní fond 230 887,95

Fond investic 1 168 349,53 (schváleno pořízení el. zvedáku 90 tis. Kč, mycího stroje 250 tis. Kč)

 - Spotřeba materiálu

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a 
zdůvodnění meziročních rozdílů: 

Položka je oproti roku 2017 navýšená o 502 tis. Kč. Skládá se z nákladů na potraviny pro stravovací
provozy pobytových zařízení 3 678 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty náklady na materiál jak všeobecný, tak
zdravotnický, náklady na kancelářské potřeby, pohonné hmoty, hygienické a čisticí prostředky, ochranné
pracovní pomůcky, nákup odborné literatury, textilu a ochranných pracovních pomůcek, celkem cca 4 030
tis. Kč. K zásadnímu navýšení dochází na položkách hygienické a čisticí prostředky, ochranné pracovní
pomůcky, zdravotnický materiál a všeobecný materiál.
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- Údržba

 - Cestovné

- Reprezentace

 - Služby

 - Ostatní náklady

 - Odpisy

 - Nákup DHM

 - Služby - výnosy

 - Energie
Na položce nedochází ke změně oproti roku 2017.

Položka je oproti roku 2017 navýšená o 213 tis. Kč. Na položce jsou účtovány náklady spojené s běžnou
údržbou objektů, opravy a udržování vozidel, strojní opravy. Navýšení je ovlivněno servisem strojů a stále se
zvyšujícími náklady na vozový park. Viz níže.

Položka je oproti roku 2017 navýšená o 44 tis. Kč. Cestovné zahrnuje úhrady kupónů MHD pro terénní
pečovatelskou službu a jejich výše závisí na množství klientů v terénu. Dále jsou zde vedeny náklady na
služební cesty zaměstnanců (školení, vzdělávání, konference).

Položka je oproti roku 2017 navýšena o 11 tis Kč. Finanční prostředky jsou použity na pohoštění a
občerstvení při jednáních s obchodními partnery a především při jednáních se zájemci o služby nebo jejich
rodinnými příslušníky.

Položka je oproti roku 2017 navýšena o 1 163 tis. Kč. K zásadnímu navýšení dochází u položky školení –
prohlubování kvalifikace a u položky služby. V naší organizaci došlo v poslední době k několika zásadním
změnám, ať je to transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením, rekonstrukce Domova pro
seniory, či reorganizace Pečovatelské služby, proto zaměřujeme pozornost v edukaci zaměstnanců směrem
k těmto změnám. Vzdělávání zaměstnanců probíhá v různých formách (mentoring, přednáška, e-learning,
konference, stáže, samostudium…). Na položce služby jsou dále účtovány preventivní prohlídky
zaměstnanců, sterilizace nástrojů, služby v oblasti BOZP a PO, ubytování při školeních, deratizace, čištění
lapolů, atd.

 - Mzdové náklady, soc. pojištění, zák. soc. náklady, jiné soc. náklady
Na základě rozhodnutí vlády o navýšení tarifních tabulek 564/2006 Sb. v roce 2017 došlo k výraznému
navýšení mezd oproti roku 2016 a prvnímu pololetí roku 2017. U zaměstnanců zařazených na pozici sociální
pracovník a pracovník v sociálních sužbách došlo k navýšení platů o 23 %. U ostatních zaměstnanců (vyjma
zdravotního personálu) došlo k navýšení o 9 %. Zdravotní sestry byly zařazeny nově v nepřetržitém provozu
ze skupiny prací I. do skupiny III., kde se jedná o minimální navýšení příplatku o 600 Kč. Navýšení odpovídá
průměrnému procentuálnímu zvýšení platů u organizace cca o 18 %. Mimo to je do nákladů naplánován již i
požadavek na rozšíření terénních služeb o 2 zaměstnance a celkový plánovaný stav zaměstnanců
organizace je 173 osob (oproti 171 osob v roce 2017).
Zdravotní odbory jednají o slíbeném navýšení mezd zdravotnímu personálu ke konci roku 2017 nebo v roce
2018 v průměru o 2 tis. Kč. Dále probíhají jednání vlády o růstu platových tarifů ve veřejném sektoru a jsou
navrhovány 3 varianty pro další jednání vlády 18. 9. 2017. V naší organizaci by varianta navýšení o 4 %
znamenala 2 700 tis. Kč, varianta navýšení o 7 % by znamenala 4 800 tis. Kč, varianta navýšení o 10 % by
znamenala 6 800 tis. Kč (mzdy, odvody, FKSP) nárůst mzdových nákladů.

 - Daň silniční a jiné daně
Na položce nedochází ke změně oproti roku 2017.

Položka je oproti roku 2017 navýšena o 27 tis. Kč. K navýšení dochází z důvodu havarijního pojištění u
nových vozů.

Položka je oproti roku 2017 nižší o 120  tis. Kč. Z důvodu úplného odepsání různého investičního majetku.

Na položce nedochází ke změně oproti roku 2017. Viz níže.
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 - Ostatní výnosy

 - Příspěvek/dotace

Organizace:  Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.

účet 511 v Kč
předpokládaná 

cena
210 000
160 000

30 000
322 000
722 000

účet 518 v Kč
předpokládaná 

cena
15 000
5 000
7 000

25 000
3 000
5 000
4 000

27 000
60 000

revize el. výchozí 5 000
5 000
2 000

10 000
36 000
17 000
4 000
6 000
2 000
3 000

Položka je oproti roku 2017 vyšší o 1 347 tis. Kč. Položka je tvořená z příspěvku na péči cca 15 763 tis. Kč.
Příspěvky na péči jsou poskytovány klientům v částkách 880 Kč – I. stupeň závislosti, 4 400 Kč – II. stup.
závis., 8 800 Kč – III. stup. závis., 13 200 Kč – IV. stup. závis. V případě, že je přijat klient I. stup., je roční
příjem 10 560 Kč, a když je přijat klient IV. stup., je roční příjem 158 400 Kč. Tento příjem je proto velice
kolísavý a závisí na stupních závislostí klientů. Dále jsou zde příjmy za pronájem Klubu seniorů Zlatý
podzim, fakultativní služby a sociální dopravu. S ohledem na vývoj v roce 2017 jsou tyto výnosy plánovány 

Položka je oproti roku 2017 vyšší o 1 034 tis. Kč. Položka je převážně tvořená výnosy ze zdravotních
pojišťoven za zdravotnické výkony u klientů pobytových zařízení. Výši těchto výnosů nejsme schopni ovlivnit,
je závislá na zdravotním stavu klientů. S ohledem na vývoj v roce 2017 jsou tyto výnosy plánovány vyšší.

V položce je zakalkulován příspěvek od zřizovatele v částce 29 700 tis. Kč, jehož výše není konečná (v
současné době probíhají jednání vlády o dalším navyšování, viz vysvětlení u mzdových nákladů). Požadavek
oproti roku 2016 je vyšší z důvodu změn platového zařazení zaměstnanců ve státních a příspěvkových
organizacích od 1.7.2017.  
Pravidelně podáváme žádosti o dotace na Úřad vlády České republiky, Ministerstvo zdravotnictví, Ústecký
kraj na podporu sociálních služeb. Objem těchto finančních prostředků předpokládáme ve výši 2 785 tis. Kč.
Objem finančních prostředků v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“
předpokládáme ve výši 20 500 tis. Kč. 

Plán  příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. 

požadavku na vybavení v roce 2018

Název údržby

Opravy a udržování služebních vozidel
Strojní opravy a udržování (zařízení prádelny, kuchyní atd.)
Plynové kotle, kotelna a rozvody plynu
Stavební opravy a udržování 
Celkem Kč

Název revize

kontrola přenosných hasicích přístrojů roční
kontrola požárních vodovodů a hydrantů roční
kontrola požárních uzávěrů roční
kontrola požárních klapek VZT roční
kontrola požárních obkladů, dvířek a klapek roční
kontrola požárních ucpávek prostupů roční
kontrola nouzového osvětlení roční
kontrola EPS vč. vstup./výstup. prvků půlroční/celoroční
revize el. zařízení 3 až 5 letá (el. rozvody - objekt DS)

revize el. spotřebičů a strojů 1,2,3 leté
aktualizace určení vnějších vlivů na provoz el. zařízení
odborné prohlídky a servis el. nákl. výtahu ½ roční
odborné prohlídky a servis el. os. výtahů měsíční, ¼ roční, roční
odborná prohlídka a servis dieselagregátu roční
revize plynového zařízení 3 letá
kontrola plynového zařízení roční
provozní revize tlak. nádob stabilních roční
kontrola spalinových cest roční
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50 000
10 000
30 000
5 000

15 000
5 000
4 000

30 000
10 000
8 000

57 000
PBTK zdravotnického vybavení 16 100

481 100

501, 558 v Kč

předpokládaná 
cena 

20 000
20 000
10 000
50 000

5 000
12 000
5 000

50 000
18 000

10 000
70 000
25 000
5 000

20 000
40 000
50 000

175 000
20 000

175 000

8 000
18 000
20 000
48 000
80 000

150 000
Monitor 6 kusů 36 000
Antivirový program ESET prodloužení 95 kusů 50 000
ČB laserová tiskárna 2 kusů 20 000
Záložní zdroje 5 kusů 34 000
Notebook 2 kusy 60 000
Tiskárna barevná mutlifunkce 1 kus 15 000
Glukometry 3 000

10 000
3 000

1 335 000

průkaz energetické náročnosti budovy
emise + technická kontrola mot. vozidla 2 letá
servis siln. mot. vozidel roční
servis kuchyňského zařízení roční
servis prádelenského zařízení roční
servis chladírenského zařízení roční
servis schodišťových plošin roční
servis vzduchotechniky roční
servis plyn. spotřebičů roční - kotle ÚT + POV
servis plyn. spotřebičů roční - kuchyně
PBTK lůžek (klientů DS, DZR, DOZP, CHB)

Celkem Kč

Název vybavení

Chráněné bydlení:
vybavení nádobím do kuchyní domácností 
vybavení do obývacích pokojů domácností 
lednice do kanceláře 
nábytek do domácností 
Denní stacionář Domino:
fotoaparát
lavice do pergoly se židlemi 
přehrávač CD/DVD s USB
obnova nábytku
vybavení kuchyňky
Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice:
vchodová stříška
4 ks  el. polohovacích postelí
4 ks pojízdných jídelních stolků k postelím
4 ks pasivních antidekubitních matrací
vybavení kuchyně - nádobí
koupací křeslo 
obnova nábytku
sportovní prvky do zážitkové zahrady
stoly a lavice do zahrady 
dřeviny, stromy, speciální truhlíky do zahrady 
Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, pečovatelská sl.:

Počítač 6 kusů

Digitální tonomety
Teploměry
Celkem Kč

doplnění nádobí (příbory, hrnky, talířky)
invalidní vozíky
10 ks pojízdných jídelních stolků k postelím
3 ks polovacích hřesel
20 ks pasivních antidekubitních matrací
V rámci celé organizace
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(v tis. Kč)

ZŠ a MŠ Děčín VI, 
Školní 1544/5

ZŠ Školní -  opravy plochých střech - 
klempířské prvky

nutná zejména výměna oplechování střech všech pavilonů, 
které je původní, již za hranicí životnosti, zatéká do 
objektu, degradace fasády objektu

250

ZŠ Školní - výměna oken

Výměna původních oken za plastová - pavilon C, D, ŠJ, 
chodby. Okna v pavilonu jsou původní, ztrouchnivělá, v 
některých místech přibitá hřebíky bránící vypadnutí z rámu 
- nutná výměna.

1 500

ZŠ Školní - oprava školního dvora a venkovní 
učebny

oprava asfaltové plochy mezi pavilony A, B - asfaltový 
povrch popraskaný, místy chybí, narušený podklad, z 
opěrných zdí opadává stávající keramický obklad, již 
nefunkční odvodnění plochy - zatéká do suterénu budovy

500

ZŠ Školní - oprava chodníků v areálu školy chodníky původní, již neodpovídají požadavkům BOZP 200
ZŠ Školní - výměna osvětlení - 7 učeben výměna již nevyhovujících osvětlovacích těles 180
ZŠ Školní - výměna podlahové krytiny (PVC) - 
4 učebny výměna již nevyhovujících podlahových krytin 230

MŠ Školní - oprava terasy pavilonu MŠ terasa původní, již nefunkční hydroizolace, zatéká do 
prostorů v suterénu pavilonu (soc. zařízení děti, učitelé) 250

MŠ Školní - oprava sociálního zařízení - 
suterén

oprava soc. zařízení v suterénu školky využívané při 
pobytu dětí na zahradě - nutná výměna rozvodů, oprava 
omítek po zatékání (bude se realizovat pouze v případě 
opravy terasy)

150

MŠ Školní - oprava kuchyně MŠ původní stav nevyhovující dnešním hygienickým normám - 
nutná výměna rozvodů, obkladů, oken (ochranné sítě) 250

MŠ Weberova - oprava terasy a vstupů do 
objektů

terasa původní, již nefunkční hydroizolace, zatéká do 
prostorů v suterénu pavilonu (soc. zařízení děti, učitelé) 200

MŠ Weberova - dokončení výměny oken 
pavilonu MŠ

v pavilonu jsou původní dřevěná okna, některá již 
nefunkční 350

ZŠ a MŠ Děčín VIII, 
Vojanova 178/12 ZŠ Vojanova - oprava oplocení areálu ZŠ výměna původního dožilého oplocení - zamezení vnikání 

zvěře do areálu ZŠ 500

ZŠ Vojanova - oprava venkovní kanalizace - 
jídelna

II. etapa opravy venkovní kanalizace - poruchami dochází 
k poškození na komunikaci (propady, poklesy zeminy) 400

ZŠ Vojanova - výměna oken ZŠ Vojanova Výměna původních oken za plastová. Okna v pavilonu 
jsou původní, ztrouchnivělá - nutná výměna. 1 800

MŠ Saská -- výměna oken výměna původních dřevěných oken za plastová 400
MŠ Srní, Jalůvčí - výměna oken výměna původních dřevěných oken za plastová 500

ZŠ a MŠ Děčín III, 
Březová 369/25

ZŠ  Březová - výměna zbývajících starých 
oken za plastová - suterén, šatny TV Úspora energie, stará okna jsou v nevyhovujícím stavu. 950

ZŠ Březová - renovace prostoru šaten ZŠ 
Březová

Vybourání stávajících kovových kójí, výměna dlažby, 
oprava omítek. 1 000

ZŠ Březová - oprava přístřešku nad 
"žákovským" vchodem oprava a odvodnění přístřešku u vstupu do šaten žáků 150

Orientační plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2018

Příspěvková 
organizace

Druh opravy Zdůvodnění Požadavek 2018 
(akce do 500 tis. Kč)

Požadavek 2018 (akce 
nad 500 tis. Kč)

Návrh 2018 (akce 
nad 500 tis. Kč)

Návrh 2018 (akce 
do 500 tis. Kč)
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ZŠ Březová - oprava soc. zařízení oprava soc. zařízení - šatny, sprchy a šatny v TV 600
ZŠ Březová - výměna interiérových dveří výměna původních dveří - protipožární odolnost 250

MŠ Rakovnická - výměna interiérových dveří výměna původních dveří - protipožární odolnost 40

ZŠ Březová - oprava hlavního vstupu a 
vstupní haly

zednické opravy hlavního vstupu a vstupní haly - pavilon 
B, spojovací hala mezi 1. a 2. stupněm 600

ZŠ Březová - výměna vodovodních rozvodů výměna vodovodních rozvodů šatny, sklepy (časté 
havárie) 350

ZŠ Březová - oprava střech pavilonů F, H oprava plechových šablon, přetěsnění spojů sedlových 
střech 50

ZŠ Březová - výměna osvětlovacích těles výměna osvětlovacích těles ve třídách 250
ZŠ Březová - výměna podlahové krytiny výměna PVC ve třídách 250
ZŠ Březová - opravy omítek v pavilonech 1. 
stupně požadavek hygieny - pavilon F, H 200

ZŠ Březová - kryty na radiátory výměna krytů radiátorů na chodbách 500
ZŠ a MŠ Máchovo 
nám. Děčín IV, 
Raisova 688/11

MŠ Máchovo nám. - oprava podlah 3 tříd propadání betonové podkladní vrstvy, nutná rekonstrukce 
vč. nové podkladní vrstvy 600

ZŠ Máchovo nám. - výměna podlahové 
krytiny nové PVC - 2 třídy 50

ZŠ Máchovo nám. - výměna vnitřních dveří výměna 4 ks interiérových dveří 50
ZŠ Máchovo nám. - oprava soc. zařízení oprava soc. zařízení ve školní družině 250
ZŠ Máchovo nám. - oprava pískovcového 
soklu budovy oprava pískovcového soklu 200

ZŠ Děčín II, 
Kamenická 1145/50 Školní družina č. p. 1058 - výměna oken výměna původních dřevěných oken za plastová v objektu 

školní družiny - vila 600

Školní družina č. p. 1058 - oprava soklu oprava kamenného soklu školní družiny 50
Školní družina č. p. 1058 - výměna polahové 
krytiny výměna 5 ks koberců do herny 50

ZŠ Kamenická - výstavba předsíňky WC 
(zaměstnanci) požadavek KHS 50

ZŠ Kamenická - výměna podlahové krytiny PVC - 2 třídy, koberce - kanceláře 100
ZŠ a MŠ Děčín 
XXVII, Kosmonautů 
177

ZŠ Kosmonautů - oprava chodníků areálu 
školy

současný stav neodpovídá hygienickým předpisům - 
požadavek ČŠI 150

ZŠ Kosmonautů - výměna termohlavic topné 
soustavy v mnoha případech nelze regulovat, požadavek ČŠI 50

ZŠ Kosmonautů - dokončení výměny oken ve 
všech budovách a vyzdění meziokenních 
vložek ZŠ Kosmonautů

výměna původních dřevěných oken vč. meziokenních 
vyzdívek. Opatření vyplývající z energetického auditu, 
omezení tepelných ztrát, úspora energie.

1 500

MŠ Kosmonautů - oprava venkovních teras a 
vstupů

celková oprava teras MŠ - nefunkční hydroizolace, 
degradace betonu, zábradlí zkorodované, oprava 
vstupních schodišť

250

MŠ Kosmonautů - kryty na radiátory výměna krytů na radiátory v prostorách MŠ - požadavek 
KHS 300

MŠ Kosmonautů - modernizace spojovací 
chodby

demontáž dřevěného obložení, sdk podhled, oprava 
omítek, dlažby spojovací chodby mezi třídami 200

ZŠ Děčín VI, Na 
Stráni 879/2

ZŠ Na Stráni - výměna dlažby vč. podkladu v 
I. NP

špatný stav, již několikrát lokálně opraveno, betonový 
podklad se rozpadá, dlažba tím odpadává 450

ZŠ Na Stráni - výměna venkovních dveří do 
TV

původní interiérové dveře již za hranicí životnosti vč. 
zárubní 15

ZŠ Na Stráni - výměna podlahové krytiny výměna PVC - 2 učebny 30
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ZŠ Na Stráni - dřevěný obklad v šatně TV zajištění otěruvzdorného soklu, provětrávání zdiva 
vzduchovou mezerou s větracími otvory 30

ZŠ Na Stráni - sanace, odvlhčení podlahy, 
dlažba požadavek hygieny - místnost školníka 90

ZŠ Na Stráni - odvlhčení objektu a oprava 
zpevněných ploch ŠD Klostermannova

Není dostatečně zajištěn odvod dešťových vod od objektu, 
degradace fasády a obvodového zdiva, je nutná oprava 
vnitřních omítek a oprava pracemi zasažených 
zpevněných ploch v areálu objektu.

2 000 2 000

ŠD Klostermannova - pokládka dlažby v 
kotelně vč. odvodnění

původní podlaha betonová, místy již rozpraskaná, zajištění 
odvodnění kotelny 25

ŠD Klostermannova - oprava herních prvků 
na zahradě ŠD vč. dopadových ploch 

některé části prvků za hranicí životnosti - nutná výměna, 
požadavek na BOZP od ČŠI 100

MŠ Děčín II, 
Riegrova 454/12 MŠ Riegrova - výměna podlahové krytiny PVC - 1 třída 40

MŠ Riegrova - odvlhčení objektu MŠ 
Riegrova

Není dostatečně zajištěn odvod dešťových vod od objektu, 
degradace fasády a obvodového zdiva. 1 500

MŠ Riegrova - oprava elektroinstalace požadavek z revizní zprávy (hospod. pavilon) 250

MŠ Pohraniční - oprava střešních říms omítka střešních říms se uvolňuje, hrozí nebezpečí 
uvolnění a pádu 50

MŠ Pohraniční - výměna podlahové krytiny PVC - 1 třída 40

MŠ Pohraniční - soci. zařízení I. NP přesun dětí do větších prostor "nové" ložnice - nový 
prostor vyhovuje hyg. normám, chybí však soc. zařízení 250

MŠ Děčín II, Liliová 
277/1 MŠ Liliová - zastřešení pískoviště zajištění stinného prostředí pro děti 50

MŠ Liliová - výměna ZTI výměna původních WC, umyvadel 100
MŠ Liliová - oprava oplocení oprava a nátěr oplocení areálu MŠ 100

MŠ Liliová - oprava fasády MŠ Tylova
dokončení oprav objektu MŠ Tylova (již realizována 
výměna střešního pláště, oprava říms a klempířských 
prvků)

1 000

MŠ Tylova - oprava komunikací oprava chodníků a příjezdové cesty 500
MŠ Děčín XXXII - 
Májová 372

MŠ Májová -  oprava sociálního zařízení - 
dokončení oprava umývárny a WC dětí 350

MŠ Dlouhá - oprava střechy oprava střechy vč. komínu a komínové lávky a 
klempířských prvků, hydroizolace balkonu 300

MŠ K.H.Borovského - dokončení výměny 
oken výměna původních dřevěných oken za plastová 200

MŠ K.H.Borovského - oprava plochých střech časté zatékání, přeplášťování plochých střech 250

ZŠ a MŠ Děčín IX, 
Na Pěšině 330 ZŠ Na Pěšině - oprava podlahy pavilonu U.2.1 podkladní betonová vrstva se rozpadá, dlažba na mnoha 

místech odpadává - podlaha zvlněná 550

ZŠ Na Pěšině - oprava a doplnění oplocení 
areálu ZŠ Na Pěšině

Na několika místech úplně chybí oplocení, jinak původní 
zkorodované - zabezpečení nového sportoviště, možnost 
vnikání zvěře a nepovolaných osob

2 500

ZŠ Na Pěšině - oprava plochy před hl. 
vchodem vč. zábradlí a schodiště

plocha propadlá, nefunkční odvodnění, zkorodované 
zábradlí 600

ZŠ Na Pěšině - výměna podlahové krytiny PVC - 10 učeben 500
ZŠ Na Pěšině - výměna tabulí vč. osvětlení 14 učeben - požadavek KHS 550

ZŠ Na Pěšině - výměna protipožárních dveří 30 ks - požadavek z požární zprávy 200

MŠ Na Pěšině - rekonstrukce osvětlení výměna osvětlovacích těles ve třídách - požadavek KHS z 
důvodu přistínění od zateplení a výměny oken 150

MŠ Na Pěšině - oprava přístupové cesty původní asfaltový chodník velmi nerovný, prasklinami 
zatéká, špatné odvodnění, velké louže, špatný přístup 500

159



MŠ Na Pěšině - oprava plotu výměna plotových dílců (původní) + oprava podezdívky 
plotu 600

ZŠ Děčín I, 
Komenského 622/3 Pouze drobná údržba

Školní jídelna 
Děčín I, Sládkova 
1300/13

Oprava VZT Požadavek z revizní zprávy - již výrazně snížená účinnost 
(až o 80%) 100

Školní jídelna 
Děčín IV, 
Jungmannova 
640/3

pouze drobná údržba

ZŠ Dr. M. Tyrše, 
Děčín I, 
Vrchlického 630/5

Výměna svislé kanalizace výměna svislé kanalizace, výměna ZTI - původní,časté 
ucpávání - malý průměr svislých rozvodů 500

Výměna dveří výměna původních interiérových dveří 50
ZŠ Děčín XXXII, 
Míru 152 Oprava ležaté kanalizace časté ucpávání, prorůstávají kořeny stromů 600

Výměna otopné soustavy výměna radiátorů a rozvodů topení - dílny, stará tělocvična 
(původní, velmi snížená účinnost) 300

Výměna podlahové krytiny výměna PVC - 4 učebny - nová budova 200
Výměna zárubní učebny v nové budově (12 ks) 60
Výměna rozvodů vody, kanalizace - nová 
budova Dokončení výměny rozvodů v nové budově (II. Etapa) 300

Výměna dveří vč. zárubní stará budova - zakázková výroba - 8 ks 200

Výměna oken výměna původních dřevěných oken za plastová - 
dokončení (dílny, stará tělocvična) 400

Oprava dilatačních spár utěsnění dilatačních spár mezi panely - energetické 
opatření 50

Oprava podlahy TV vybroušení, lakování parketové podlahy - nová tělocvična 200

ZŠ Míru - oprava střechy - stará budova
PD objednaná, špatný stav střechy - vyplývá ze 
zpracovaného posouzení odbornou firmou, časté zatékání, 
degradace fasády

2 500 2 500

MŠ Děčín VI, 
Klostermannova 
1474/11

MŠ Klostermannova - oprava chodníku u 
spojovací chodby

oprava původního chodníku vč. úpravy odvodnění - 
chodník neodvodněn, zatéká pod základy, neodpovídá 
dnešním požadavkům ČŠI (výška obrubníků, nerovnost)

200

Odvlhčení objektu, statické zajištění MŠ 
Krásný Studenec

Obvodový plášť MŠ byl v minulém roce zateplen, 
pískovcové zdivo suterénu je však velmi vlhké, z důvodu 
proudění spodní vody dochází ke statickým poruchám v 
objektu - vzedmutí podlahy v suterénu a následně v herně 
v I. NP - je nutné suterén odvlhčit, statiky zajistit a opravit 
podlahu suterénu a stropu v I. NP

1 500 1 500

MŠ Klostermannova - čistící filtry na vodu
požadavek hygieny - instalace nerezových filtrů na 
vodovodní přípojku (v současné době jsou osazeny filtry, 
které se musí několikrát ročně měnit)

30

MŠ Klostermannova - výměna rozvodných 
skříní el. vedení

původní, neodpovídající dnešním normám, po změně 
zdroje vytápění z el. na plynové nejsou nutné takto silné 
jističe - finanční úspora

100

MŠ Klostermannova - oprava 2 balkonů zatéká do fasády - nová hydroizolace včetně dlažby, 
oprava, nátěr zábradlí 200

MŠ Klostermannova - výměna dveří výměna původních dveří cca 15 ks 60
MŠ Klostermannova - oprava plotu výměna plotu mezi bazénem a farmou cca 15 m 30
MŠ Klostermannova - výměna osvětlení výměna svítidel - sklad potravin 10
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MŠ Klostermannova - výměna podlahové 
krytiny

PVC- 1 třída, dlažby - hosp. pavilon, chodba, kotelna + MŠ 
Moskevská (kancelář), MŠ Kr. Studenec (šatny, chodba) 180

MŠ Klostermannova - venkovní žaluzie osazení venkovních žaluzií v kuchyni 25
MŠ Klostermannova - oprava střechy drobné opravy, opravy oplechování, nátěry 50
MŠ Klostermannova, MŠ Moskevská - 
ochranný nátěr zahradních herních prvků

70

MŠ Moskevská - renovace vnitřních dveří a 
zárubní renovace 9 ks původních dřevěných zárubní a dveří 100

MŠ Moskevská - výměna schodišťového 
zábradlí výměna dožilého zábradlí 40

MŠ Krásný Studenec - rekonstrukce kuchyně výměna obkladů, dlažby, rozvodů - původní 150

MŠ Thunská - výměna garážových vrat vrata původní, zkřížená (garáž pro zahradní techniku) 40
MŠ Thunská - sítě do oken kuchyňka - požadavek KHS 10

Děčínská sportovní Stavební úprava služebního vchodu

Stávající služební vchod nechrání aquapark před vstupem 
cizích ososb do zázemí aquaparku a dalších prostor. Již 
jsme měli případy, kdy vchodem vnikli do AQ osoby,které 
kradli a museli jsme přivolat policii.

150

Oprava vstupu do plavecké haly

Stávající hlavní vchod do aquaparku není jen ve špatném 
technickém stavu, který je způsoben nekvalitním projektem 
a provedením stavby aquaparku, ale je značně 
nevyhovující i pro návštěvníky, zejména maminky s 
kočárky, hendikepované občany apod.. Řešení vchodové 
konstrukce je nevhodné, kdy dochází k vytvoření 
galvanického článku ve spojení oceli a hliníku, z 
dlouhodobého hlediska hrozí zborcení celé konstrukce.

500

Oprava dlažby a obkladů v dámských 
sprchách a toaletách plavecké haly

Stávající dlažba je od začátku provozu v roce 2001 již 
značně opotřebovaná (unavená) a nevyhovující, pod 
dlažbu je potřeba aplikovat hydroizolační ochranu, což 
obnáší i výměnu obkladů

500

Oprava plotu okolo sportoviště

Stávající plot je značně poškozený přelézáním 
návštěvníků, kteří nechtějí platit vstupné do aquaparku, 
počet cikánů, kteří plot přelézají v posledních 3 letech 
značně narostl. Je potřeba vybudovat plot znamenající 
kvalitní překážku, personálně pokrýt tuto zónu za účelem 
hlídání vyvolává navýšení mzdových nákladů na 
brigádníky a security

300

DDM Děčín p.o.
DDM Teplická výměna podlahové krytiny sál č. 2 nevyhovující současná krytina - nerovnost, hrozí úraz 90

rekonstrukce velkého sálu broušení parket. Ostění - reprezentativní místnost, 
opotřebovanost - slouží ke konání soutěží MŠMT 200

podlahové krytiny části recepce + výmalba poškození dlažby 15

oprava vstupu do rozvodny odpadá omítka a otevírání dveří je v rozporu s BOZP po 
rekonstrukci 2016 - výtah 35

přístup na horní část zahrady nerovnost - schody jsou vydrolené vlivem klima 35
středisko Divišova elektrický ohřívač vody v patře střediska není teplá voda - nový rozvod + ohřívač 25

vstup do střediska - schody + chodby 
mezidveří vydrolená dlažba - nová protiskluzová 20

Atrium - zahradní prostor úprava povrchu + dlažba + obvod prostoru 65

středisko Březiny nové uspožádání klubových prostor - rozšíření 
a propojení dvou učeben nová podlahová krytina, výměna stávajících radiátorů 7 ks 200
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výměna podlahy - dlaždice posudek statika - opravit šachtu přívodu tepla a místnosti s 
tím spojené 50

výměna oken + balkonových dveří okna z roku 1987 - teplotní úniky, hluk 150
Divadlo Děčín p.o.

Výměna 6 výloh - Kina Sněžník Výlohy jsou s horním vyklápěním, těžké s nebezpečnou 
manipulací 240

Oprava zábradlí před kinem Sněžník bezpečnostní opatření, zabradlí je krátké a nevyhovující 20
Výměna oken v patře obloukové vstupní budovyokna dožilá - velké úniky, hluk 150

oprava statiky

hydrogeologickým a statickým posudkem bylo zjištěno - 
odklánění přístavku divadla, trhliny ve zdivu historické části 
divadla, poruchy stropu hlediště. PD - oprava poruch 
stavebních konstrukcí divadla - termín 10/2017.

7 000 7 000

Zámek 

Oprava střechy, pokračování opravy, sektor A, 
E, F

PD připravená, dosud neopravené části střechy jsou v 
havarijním stavu. Krytina je dožilá a střechou při deštích 
silně zatéká.

15 000

Oprava Dlouhé jízdy - PD památka je v havarijním stavu a je nutné urychleně začít 
pracovat na její opravě. 1 500 1 500

2. etapa opravy terasy před zahradním domkempokračování opravy terasy 350
Vyspárování mostních pilířů ke konírně 200
Vyspárování zdí na jižních zahradách opatření z důvodu rozpadání zdí 100

Oprava střechy na kapli v Chrástu průběžná oprava střechy, omezení zatékání dešťové vody 
do prostoru kaple 200

Dokončení svodnic v jižních zahradách 50
Opravy podlah v suterénu jižního křídla – vlhkostí se zvedla podlaha 30
Nátěry a broušení oken plánovaná akce 70

Oprava podlahy v knihovně - prohlídková část bývalá kuchyňka – je tam podlaha ve špatném stavu po 
kuchyňské lince a myčce nádobí 40

ZOO Děčín, p.o.
ZOO Oprava chodníků v areálu zoo, 2. část pokračování opravy chodníků 450

Oprava dřevěných prvků v expozici Česko-
saského Švýcarska - I. část, havarijní stav

výměna stávajících dřevěných dveří i částí konstrukcí, 
které jsou již dožilé u většiny expozic, opravy budou 
rozděleny na etapy - rozsáhlá expozice

100

Oprava plotu u expozice kapybar/vlků 
hřívnatých - havarijní stav

výměna stávajícího palisádového, dožitého plotu, za plot 
moderních materiálů - plastů 100

Pastýřská stěna Výměna plynového kotle stávající kotel je zastaralý, neekonomický, špatně se 
reguluje 80

CSS Děčín, p.o. 

vnitřní hydroizolace a sanační omítky proti 
vlhkosti prostor části 1.PP budovy D-centra

oprava vnitřní a venkovní hydroizolace a nanesení sanační 
omítky. Současně by mělo dojít k výměně oken, aby 
nebyla následně narušena funkčnost omítek.

2 000 2 000

Lesní úřad, p.o.

obnova kaskády vodních nádrží Chmelník - 
realizace

obnova stávajících vodních tůní v evropsky významné 
lokalitě vrchu Chmelník. Možnost získání dotace OPŽP se 
100 % výší dotace. PD 09/2017.

1 000

výměna kotle - H. Oldřichov Kotel na tuhá paliva 1. emisní třídy. Kontrolní revize 
odhalila překročení škodlivých emisí. Nutná výměna 150

Celkem 26 340 10 000 44 250 16 500

OPRAVY A ÚDRŽBA CELKEM 26 500
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V. 
 
 

NÁVRH ROZPOČTU  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA 

DĚČÍN  
NA ROK 2018 

 
- ostatní podklady za tělovýchovná 

 zařízení  
 
 

Zimní stadion Děčín 
 

  Městský stadion + sportovní areál Máchovka 
 
Sportovní hala v Maroldově ul. 
 
Sportovní hala ul. Práce – viz komentář OMH 
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Zařízení: Zimní stadion, Oblouková 638/21, Děčín I, 405 02

Provozovatel: HC Děčín z. s.

v tis. Kč
Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 k 30. 9. 2017 na rok  2018 na rok  2018

6 700 6 700 6 700 7 200 7 050

v tis. Kč

Ukazatel Skutečnost Plán Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2018

náklady

501 - materiál 681 690 700

502 - energie 2 172 2 300 2 400  

511 - údržba 819 748 750

512 - cestovné 38 38 38

513 - náklady na repre. 43 50 50

518 - služba 1 062 1 170 1 150

521 - mzdové nákl. 2 572 2 600 2 756

524 - soc.pojištění 846 851 914

525 - jiné soc. pojištění 1 1

527 - zák.soc.náklady

549 - ost. náklady 50 0

551 - odpisy 17 17 2

558 - náklady z DDM

530-daně a popl. 0 0 13

náklady celkem 8 301 8 464 8 774 0

výnosy

602 - služby 1 494 1 563 1 573

648 - zúčt.fondů

649 - ost.výnosy 47  

662 - úroky 1 1 1

691- dotace PÚ 59 200

výnosy celkem 1 601 1 764 1 574 0

dotace 6 700 6 700 7 200 7 050

Komentář podle jednotlivých výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění 
meziročních rozdílů:

Náklady a výnosy sportovních zařízení 
v majetku města 

Náklady: nákladové položky tvoří především materiál 501 (DKP, ochranné pomůcky, drobný materiál, technické plyny pro rolbu,

PHM), energie 502 (SČVK, Termo), údržba 511 (jedná se o drobné opravy a údržbu zimní stadion, jak ukládá nájemní smlouva),

služba 518 (svoz, telefony, pojištění, účetnictví, pořadatelská služba, školení, broušení nožů do rolby, revize, chemický servis

vodního hospodářství, inzerce, ZAS, poštovné, poplatky, zdravotní prohlídky, EPS, právní a daňový servis)

Výnosy: služby 602 (pronájem nebytových prostor, pronájem ledové plochy, veřejné bruslení, broušení)

Navýšení: požadujeme navýšení dotace o cca 7,5 %, a to z důvodů rostoucích nákladů především na údržbu a energie, ale i

navýšení mzdových tarifů, dle zákoníku práce. Mzdové tarify se nenavyšovaly řadu let a potřebujeme dodržet zákonnou normu i

pro dané profese jako např. strojník, údržbář, ... , kteří navíc pracují každý den se čpavkem. Rádi bychom prodloužili i hokejovou

sezónu do konce dubna. Hokej se v dnešní době hraje téměř celoročně a náš klub rozpouští led mezi prvními. Dříve či později se

to projeví na výkonnosti jednotlivých hráčů i týmů. Pokud prodloužíme sezónu do dubna o 1 měsíc, tak bychom se chtěli ucházet i

o pořádání mezinárodního utkání některé z reprezentací.
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Zařízení: Městský stadion + areál Máchovka

Provozovatel: FK JUNIOR Děčín

v tis. Kč
Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu
roku 2016 na rok 2017 k 30. 9. 2017 na rok  2018 na rok  2018

100 100 100 380 380

v tis. Kč

Ukazatel Skutečnost Plán Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2018

náklady

voda + plyn 105 105 120

PHM - sekání, česání UMT 35 35 40  

drobné opravy 32 32 30

provozní materiál 20 20 19

odpady 20 20 20

inernet + tel. 9 9 11

ostatní služby - zimní údrž. 24 24 20

mzdové náklady - správce 320 320 310

hnojiva 0 0 10

náklady celkem 565 565 580 0

výnosy

pronájmy 80 110 100

dotace UP 75

vlastní  zdroje 385 280 100

výnosy celkem 465 465 200 0

dotace 100 100 380 380

Komentář podle jednotlivých výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění 
meziročních rozdílů:
Obě sportoviště slouží k činnosti fotbalových klubů FK JUNIOR, FAPV a JUNIOR Roma. Areál Máchovka

k provozování tělesné výchovy ZŠ Máchovo nám. V odpoledních hodinách a víkendu navíc pro veřejnost.

Městský stadion s umělým povrchem a osvětlením slouží pro potřebu všech děčínských klubů. Jedná se 

o jediné sportoviště tohoto druhu, které umožňuje provozování činnosti v zimních měsících. Obě 

sportoviště vyžadují každodenní údržbu, úklid a dozor. Toto zajišťuje jeden správce na HPP a dva na DDP.

Jedná se o jedno z nejvytíženějších sportovišť v Děčíně. V nejvíce časově vytížených dobách sportuje                  

v jednom okamžiku 30 - 60 mladých sportovců. Obě sportoviště jsou v majetku města Děčína a FK JUNIOR 

Děčín je kvalitně provozuje na základě dlouhodobých nájemných smluv resp. výpůjčce. 

Dotace na provoz ze strany města /každoročně 100 tis./ jsou dlouhodobě podfinancovány.  

FK JUNIOR Děčín musí tedy provoz hradit ze svých prostředků určených na sportovní činnost.

Využití: FK JUNIOR Děčín 7 družstev

FAPV 6 družstev

JUNIOR Roma Děčín 2 družstva

ZŠ Máchovo náměstí výuka TV

veřejnost

Požadavky: údržba - areálů

úklid - kabin, hracích ploch, ostatního prostranství

dozor řízení a plánování provozu

sekání, hnojení, závlaha - přírodní hrací plocha

zimní údržba, sníh, solení, úklid sněhu - UMT

opravy

různé

Náklady a výnosy sportovních zařízení 
v majetku města 
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Zařízení: Sportovní hala Maroldova
Provozovatel: Basketbalový klub Děčín, z. s.

v tis. Kč
Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Požadavek Návrh rozpočtu
roku 2016 na rok 2017 k 30. 9. 2017 na rok  2018 na rok  2018

1 900 1 900 1 900 1 900 1 900

v tis. Kč
Ukazatel Skutečnost Plán Požadavek Návrh rozpočtu

roku 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok 2018
náklady
energie 1 230 1 230 1 230
mzdy 1 155 1 155 1 155
služby 115 115 115
údržba 150 150 150

náklady celkem 2 650 2 650 2 650 0
výnosy 
podnájem 750 750 750

výnosy celkem 750 750 750 0
dotace 1 900 1 900 1 900 1 900

Komentář podle jednotlivých výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění 
meziročních rozdílů:
energie – teplo, elektrická energie, vodné
mzdy – správce haly, uklízečka, vrátné
služby – svoz odpadu, čištění koberců, servis výtahů, požární ochrana, servis
              vysokozdvižného zařízení
údržba – opravy, drobný materiál na údržbu a opravy
podnájem – restaurace, fit centrum, kanceláře, hala pro sportovní účely

Náklady a výnosy sportovních zařízení 
v majetku města 
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Vysvětlivky zkratek: 
 
PRIM – primátorka 
TAJ – tajemník 
PAP – oddělení personální a platové  
OPO – odbor provozní a organizační 
OSC – odbor správních činností a živnostenský úřad 
OSU – odbor stavební úřad 
OZP – odbor životního prostředí 
OE – odbor ekonomický 
OR – odbor rozvoje 
OMH – odbor místního hospodářství  
OSV – odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
OSK – odbor školství a kultury 
OKD – odbor komunikací a dopravy 
MP – městská policie 
CSS – Centrum sociálních služeb 
SMS – Středisko městských služeb 
SR – státní rozpočet 
PD – projektová dokumentace 
p. o. – příspěvková organizace 
VO – veřejné osvětlení 
VŘ – výběrové řízení 
VHP – výherní hrací přístroj 
ÚK – Ústecký kraj 
RM – rada města 
ZM – zastupitelstvo města 
MK – místní komunikace 
MHF – Mezinárodní hudební festival 
KC – kupní cena 
VB – věcné břemeno 
PD – projektová dokumentace 
ÚAP – územní analytické podklady 
MO – mandátní odměna 
SEA – Strategic Environmental Assessment (posuzování vlivů koncepcí a územně 
plánovacích dokumentací na životní prostředí) 
SPOD – sociálně-právní ochrana dětí 
PP– pěstounská péče 
AP – akční plán 
SPRM – Strategický plán rozvoje města 
IPRM – Integrovaný plán rozvoje města 
MAD – městská autobusová doprava 
 

 

167



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 14. 12. 2017 ZM 17 10 04 01

Název:
Zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2018 a návrh Smlouvy

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Smlouvu o zajištění závazku veřejné služby pro město Děčín a spádové obce 
od 01.01.2018 do 31.03.2018 mezi statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s., IČO 25488627, 
zastoupenou Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem a 

rozhodlo

o uzavření Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby pro město Děčín a spádové obce od 01.01.2018 do 
31.03.2018 mezi statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s., IČO 25488627, zastoupenou Ing. 
Petrem Fialou, generálním ředitelem.

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o zajištění závazku veřejné 
služby pro město Děčín a spádové obce od 01.01.2018 do 31.03.2018 mezi statutárním městem Děčín a 
Krajskou zdravotní, a. s., IČO 25488627, zastoupenou Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem.

Cena: 609 450,00
Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnout o uzavření Smlouvy



Důvodová zpráva:
Orgánům města je předložena smlouva o zabezpečení LPS na období od 01.01.2018 do 31.03.2018 s tím, že 
pokud dojde ke schválení rozpočtu města, bude LPS hrazeno v tomto období z rozpočtu statutárního města 
Děčín. 

Město podporuje zajištění provozu 2 ordinací LPS, jednu pro děti a dorost a jednu pro dospělé. Služba je 
zajišťována na adrese U Nemocnice 1, budova „O“, areál nemocnice, Děčín 2. Každoročně tuto službu 
zajišťuje Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. 

Dle sdělení z Krajského úřadu Ústeckého kraje finanční prostředky k zajištění LPS budou orgány kraje 
projednávat na svých zasedáních v závěru tohoto roku. Dle výše přidělené roční dotace bude následně 
uzavřena Smlouva o poskytnuté dotaci Ústeckého kraje se statutárním městem Děčín. 

Z tohoto důvodu bude Smlouva o zabezpečení LPS mezi statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a.s. 
uzavřena prozatím na období od 01.01.2018 do 31.03.2018. 

Smlouva na období od 01.04.2018 do 31.12.2018 bude předložena orgánům města až po schválení a 
podepsání Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení LPS mezi statutárním městem Děčín a 
Ústeckým krajem. Dle informace z KÚÚK je předpoklad plnění neinvestiční dotace na rok 2018 ve stejné výši 
jako v roce 2017 (1 937 800 Kč).

Vyjádření:

Příloha:
Smlouva_DC_KZ_LPS_1_ 
ctvrtleti_rozpocet_2018.p
df

Komentář:          

Příloha:
Smlouva_DC_KZ_LPS_1_ 
ctvrtleti_rozpocet_2018_a
nonym.pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Renáta Grešíková OSV 29.11.2017 14:52 
podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová PRIM 30.11.2017 11:33 
podepsáno



Smlouva o zajištění  
závazku veřejné služby 

uzavřená podle ust. 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 
Číslo objednatele :  
Číslo poskytovatele : 
 

S m l u v n í   s t r a n y 
 

Objednatel: 

Město    Statutární město Děčín 
se sídlem  :  Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4 
zastoupený  :   Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou 
IČO   :  00261238 
DIČ   :  CZ 00261238 
Bankovní spojení :  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu  :  19-921402389/0800 
Zástupce pro  
věcná jednání:   Ing. Renáta Grešíková 
jméno/funkce  vedoucí odboru OSV 
telefon, fax  :   412 593 241 
e-mail  :  renata.gresikova@mmdecin.cz 

a 
 
Poskytovatel: 

          Krajská zdravotní, a.s. 
zastoupený  :  Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem 
IČO   :  25488627 
se sídlem  :  Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 
Bankovní spojení :  
 
Číslo účtu   :  
Místo provozování:  U Nemocnice 605/1, 405 99, Děčín 2 
Zástupce pro  
věcná jednání:  
telefon, mobil. tel.: 
e-mail  :  
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
 
 
 

S M L O U V U O ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY  
na zabezpečení lékařské pohotovostní služby   
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Článek I. 
Účel a předmět smlouvy 

 
1. Účelem smlouvy je zajistit službu obecného hospodářského významu poskytnutím 

zdravotní pohotovostní péče jako veřejné služby spočívající v poskytování lékařské 
pohotovostní služby (dále jen LPS) včetně zabezpečení prohlídky těla zemřelého 
pro spádové území obce s rozšířenou působností Děčín, v období od 1. 1. 2018 
do 31. 3. 2018, v souladu s ustanovením, § 110 odst. 1 písm. a) a b) zákona 
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 
o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).  

2. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při zajištění 
závazku veřejné služby v podobě zabezpečení LPS.  

3. Objednatel na základě usnesení zastupitelstva statutárního města Děčín č. ZM …… ze dne 
…….. objednává u poskytovatele zajištění LPS a poskytovatel se zavazuje zabezpečit 
v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou organizaci a provoz (poskytování 
zdravotní péče) ordinace LPS v oboru všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti 
a dorost, v rozsahu stanoveném v článku II. této smlouvy.  

 
 

Článek II. 
Povinnosti poskytovatele 

 
Poskytovatel je povinen: 
1) Zabezpečit provoz (poskytování zdravotní péče) ordinace LPS včetně zabezpečení 

prohlídky těla zemřelého v rozsahu: 

a) v pracovních dnech v délce 3 hodiny tak, aby provoz ordinace LPS pokryl časový úsek 
od 18:00 do 20:00 hod., 

b) ve dnech pracovního klidu v délce 9 hodin tak, aby provoz ordinace LPS pokryl časový 
úsek od 10:00 do 17:00 hod.. 

 
2) Zabezpečit po ukončení provozu ordinace LPS prohlídku těla zemřelého a vyplnění 

příslušné části Listu o prohlídce zemřelého lékařem takto: 
a) ve dnech pondělí až čtvrtek v časovém období, které začíná koncem provozní doby 

příslušné ordinace LPS a končí v 06:00 hod. následujícího dne, 
b) ve dnech pátek a sobota v časovém období, které začíná koncem provozní doby 

příslušné ordinace LPS a končí začátkem provozu ordinace LPS následujícího dne, 
c) v neděli v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace 

LPS a končí v 06:00 hod. následujícího dne, 
d) ve dnech pondělí až čtvrtek, pokud jsou to dny pracovního klidu a po nich následuje 

pracovní den, v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné 
ordinace LPS a končí v 06:00 hod. následujícího dne, 

e) ve dnech pondělí až čtvrtek, pokud po nich následuje den pracovního klidu, v časovém 
období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace a končí  začátkem 
provozu ordinace LPS následujícího dne, 

včetně zajištění dopravy lékaře na místo výkonu ohledání zemřelé osoby a zpět.  
3) K zajištění prohlídky těla zemřelého dle § 83 a násl. Zákona slouží telefonní číslo 155 

(hlavní dispečink záchranné služby), které bude dostupné v době provozu ordinace LPS 
dle odst. 1 a v době po ukončení provozu ordinace LPS dle odst. 2. Toto číslo oznámí 
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objednatel na jednotné evropské číslo tísňového volání 112, kde se oznamuje úmrtí osoby 
v případě, kdy není znám poskytovatel nebo lékař uvedený v § 84 odst. 2 písm. a) Zákona.  

4) Zabezpečit, aby účetnictví týkající se zajišťování LPS, bylo v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, zejména se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a bylo vedeno odděleně. 

5) Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací 
závazku veřejné služby dle této smlouvy, že aktivita nebo služba byla objednána 
statutárním městem Děčín a financována Ústeckým krajem a statutárním městem Děčín. 

6) Umožnit pověřeným pracovníkům objednatele provádět kontrolu věcného plnění, tj. 
čerpání vyrovnávací platby a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence, 
kontrolu přítomnosti zdravotnického personálu v ordinační době, apod.. 

7) Informovat neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od rozhodné skutečnosti, pracovníky 
objednatele o všech změnách, týkajících se identifikace poskytovatele nebo způsobu 
organizace a zabezpečení LPS. 

8) Předkládat pravidelný měsíční výkaz o zabezpečení provozu ordinace LPS - návštěvnost a 
výkaz o nákladech při zabezpečení provozu ordinace LPS, prostřednictvím formulářů, 
které jsou jako přílohy č. 2 a č. 3 nedílnou součástí této smlouvy. 

9) Informovat objednatele o přijetí peněžních prostředků nebo darů poskytnutých 
poskytovateli třetími osobami v souvislosti se zabezpečením LPS. Přijaté peněžní 
prostředky nebo dary zohlednit při výpočtu vyrovnávací platby a při zpracovávání 
pravidelného měsíčního vyúčtování ve výkazu o nákladech při zabezpečení a provozu 
ordinace LPS.  

10) Respektovat přijaté závěry z kontroly provedené odborem kontroly nebo kontrolním 
orgánem objednatele, které mohou vést i k vyloučení poskytnutí a vrácení jakékoli 
nadměrné vyrovnávací platby.  

 
 

Článek III. 
Povinnosti Objednatele 

 
Objednatel je povinen: 
1) Uhradit poskytovateli za zabezpečení provozu (poskytování zdravotní péče) ordinace LPS 

vyrovnávací platbu za celé smluvní období od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018. Plán nákladů 
a výnosů provozu ordinace LPS na uvedené období je jako příloha č. 1 nedílnou součástí 
této smlouvy.  

2) Poskytnout poskytovateli za provedení jednoho každého ohledání zemřelé osoby v době 
po ukončení provozu ordinace LPS a vyplnění ohledacího listu, dle odst. 2 článku II. této 
smlouvy, odměnu ve výši 1 000 Kč. 

3) Informovat neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od rozhodné skutečnosti, poskytovatele 
o všech změnách, týkajících se identifikace objednatele nebo způsobu organizace a 
zabezpečení LPS. 

 
 

Článek IV. 
Platební podmínky 

 
1) Vyrovnávací platba se vypočítá podle vzorce: VP = HV + OP, kde VP znamená výši 

vyrovnávací platby, HV je hospodářský výsledek zjištěný jako rozdíl mezi náklady 
vynaloženými při poskytování služby LPS a příjmem ze služby LPS, OP je přiměřenou 
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odměnou Poskytovateli, kterou je max. 10 % z vynaložených nákladů. Vyrovnávací platba 
nesmí přesahovat meze toho, co je nezbytné k pokrytí všech nebo části nákladů k plnění 
závazku veřejné služby se zohledněním příslušných příjmů a přiměřeného zisku. 

2) Poskytovatel bere na vědomí, že vyrovnávací platbou podle předchozího bodu této 
smlouvy je myšlena vyrovnávací platba ve smyslu Rozhodnutí Komise ze dne 
20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní 
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým 
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 
číslo 2012/21/EU, uveřejněné v úředním věstníku L 7/3. (dále jen „Rozhodnutí EU“). 

3) Vyrovnávací platba dle odst. 1) článku III. a odměna dle odst. 2) článku III. této smlouvy 
bude uhrazena vždy měsíčně na základě faktur vystavených a doručených poskytovatelem 
objednateli. 

4) Faktura bude vystavena měsíčně v termínu do 20. dne následujícího měsíce po měsíci, 
ve kterém došlo k realizaci LPS. 

5) Přílohou faktury bude výkaz o zabezpečení provozu ordinace LPS a výkaz o nákladech 
na zabezpečení a provoz ordinace LPS, dle odst. 8) článku II. této smlouvy.  

6) Přílohy faktury zašle poskytovatel také v elektronické podobě na adresu: 
bohumila.havelkova@mmdecin.cz  

7) Faktury budou splatné do 15-ti dnů od doručení objednateli a budou mít náležitosti 
daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

8) V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona 
č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je 
objednatel oprávněn ji vrátit poskytovateli na doplnění nebo přepracování, aniž by byl 
v prodlení s její úhradou. Po doručení opravené či doplněné faktury začíná běžet nová 
lhůta splatnosti. 

9) Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě 
peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena. 

10) Na uhrazenou vyrovnávací platbu se vztahují příslušná ustanovení zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Dále pak ustanovení zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, kdy se za porušení rozpočtové kázně považuje každé neoprávněné použití 
peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu Ústeckého kraje v souvislosti s plněním 
závazků vyplývajících z této smlouvy, zejména v následujících případech:  
a) poskytovatel čerpal vyrovnávací platbu, přičemž nezajistil provoz ordinace LPS 

v rozsahu ordinačních hodin stanovených touto smlouvou,  
b) poskytovatel čerpal vyrovnávací platbu, přičemž nezajistil provoz ordinace LPS 

v odbornosti stanovené odst. 3 článku I.,  
c) při výpočtu vyrovnávací platby poskytovatel do příjmů nezahrnul veškeré platby 

získané od zdravotních pojišťoven za ošetřování pacientů v rámci LPS,  
d) při výpočtu vyrovnávací platby poskytovatel do příjmů nezahrnul jakékoliv ostatní 

finanční příjmy získané v souvislosti s provozem ordinace LPS,  
e) při výpočtu vyrovnávací platby poskytovatel zahrnul do nákladů položky, které 

nesouvisí s provozem ordinace LPS a jejich uplatnění do nákladů je v rozporu se 
zněním této smlouvy.  

11) V případě, že poskytovatel nezabezpečí provoz ordinace LPS v celém rozsahu dle odst. 1) 
článku II. této smlouvy, bude vyrovnávací platba uhrazena pouze za skutečnou dobu 
provozu LPS. Objednatel je dále oprávněn za každý den porušení povinností uvedených 
v odst. 1) článku II požadovat na poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové 
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výše měsíční vyrovnávací platby za kalendářní měsíc, ve kterém poskytovatel 
nezabezpečil provoz ordinace LPS v celém rozsahu dle odst. 1) článku II. této smlouvy. 
Smluvní pokuta nebude požadována v případě porušení odst. 1) článku II. z důvodu 
spočívající ve vyšší moci. 

12) V případě dodatečného kontrolního zjištění objednatele v tom, že poskytovatel 
nezabezpečil provoz ordinace LPS v celém rozsahu dle odst. 1) článku II. této smlouvy a 
přitom mu byla za dané období objednatelem uhrazena řádná faktura s příslušnou 
vyrovnávací platbou, může objednatel snížit vyrovnávací platbu v dalším vyúčtování a to 
ve výši odpovídající neoprávněně vyúčtované částce. Objednatel je dále oprávněn za 
každý den porušení povinností uvedených v odst. 1) článku II požadovat na poskytovateli 
smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové výše měsíční vyrovnávací platby za kalendářní 
měsíc, ve kterém poskytovatel nezabezpečil provoz ordinace LPS v celém rozsahu dle 
odst. 1) článku II. této smlouvy. Obdobně bude postupováno v případě, že poskytovatel 
uvedl nepravdivé údaje pro výpočet čistých nákladů, uvedené v příloze č. 1. 

13) Zdravotní výkony provedené v rámci provozu ordinace LPS (vč. ohledání zemřelé osoby) 
vykáže poskytovatel LPS příslušným zdravotním pojišťovnám. Takto získané příjmy 
od zdravotních pojišťoven a příjmy získané jako regulační poplatky od pacientů 
ošetřených v ordinacích LPS zaznamená v účetních výkazech jako příjmovou položku 
provozu LPS.  

14) Za uznatelné provozní náklady jsou považovány finanční prostředky vynaložené 
především na odměny zdravotnického personálu, na energie, nájemné v místě obvyklé, 
nezbytné materiální vybavení a ostatní přímé náklady vzniklé v souvislosti se 
zabezpečením provozování ordinace LPS, případně pouze poměrná část těchto nákladů, 
pokud tyto náklady vznikly v důsledku společné realizace činností stanovených touto 
smlouvou a jiných činností, které poskytovatel také vykonává. Za neuznatelné náklady 
jsou považovány finanční prostředky vynaložené zejména na pořízení dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku (nákup přístrojů, zařízení, software, hardware atd.). 

15) Poskytovatelem zpracovaný plán nákladů a výnosů provozu ordinace LPS na uvedené 
období, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, lze měnit pouze formou 
písemného dodatku ke smlouvě a důvodem pro jeho přepracování mohou být především 
zásadní systémové změny ovlivňující organizaci a zabezpečení LPS (např. změna 
legislativních norem v předmětné oblasti, úprava plateb zdravotních pojišťoven za 
dotčený druh zdravotní péče aj.).   

16) Ostatní obecné podmínky provozování LPS, které nejsou specifikovány v této smlouvě, 
jsou upraveny ve Způsobu zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji od  
1. 1. 2018, která je jako příloha č. 4 nedílnou součástí této smlouvy.  

 
 

Článek V. 
Zrušení smlouvy 

 
 
Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených 
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním 
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která 
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas, 
smlouva nezaniká. 
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Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1.2018 do 31. 3. 2018. Tuto smlouvu lze 

měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných a číslovaných 
dodatků. 

2) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem její publikace dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv. Publikaci provede objednatel. 

3) Smlouva zaniká se zánikem jedné ze smluvních stran.  
4) Poskytovatel souhlasí se zveřejněním svého jména, popř. obchodní firmy, identifikačního 

čísla, adresy a účelu poskytnutí vyrovnávací platby. 
5) Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní 

vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení 
občanského zákoníku s výjimkami uvedenými v § 170 správního řádu. 

6) Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  
a) příloha č. 1 – „Plánované náklady a výnosy provozu ordinace LPS“  
b) příloha č. 2 – „Výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS - návštěvnost“, 
c) příloha č. 3 – „Výkaz o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace LPS“, 
d) příloha č. 4 – „Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém 

kraji od 1. 1. 2018“. 
7) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel 

a poskytovatel obdrží po jednom vyhotovení. 
 
 Za objednatele: Za poskytovatele: 

Děčín,  dne …………………..       Ústí n. L. dne ………………. 
 
 
 
 …………………………………..… ………………………………………. 
          Mgr. Marie Blažková Ing. Petr Fiala 
             primátorka města generální ředitel 
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Příloha č. 1a):  
 

Plánované  náklady a výnosy provozu ordinace LPS 

odbornost ordinace LPS Všeobecný praktický lékař  

poskytovatel zdravotních služeb 
(název, sídlo) 

Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 
U Nemocnice 1, 405 02 Děčín II - Nové Město 

 

Nákladová/Výnosová položka 
Předpokládané čerpání vyrovnávací platby  

z rozpočtu objednatele na zajištění LPS  
v období od 1. 1. do 31. 3. 2018 (v Kč) 

1. Náklady celkem 467 262 
1.1. Mzdové náklady 428 510 
1.2. Provozní náklady  1 000 
1.3. Platby za služby  37 752 
2. Odměna poskytovateli  
(max. 10% z celkových nákladů) 46 726 
3. Výnosy 196 902 
3.1. Platby zdravotních pojišťoven 145 402 
3.2. Ostatní výnosy (vč. regulačních 
poplatků)  51 500 

Celková výše vyrovnávací platby 
z rozpočtu objednatele 317 086 

 
   

v  Ústí n. L.  
dne    

   
   
   

……………………………………………… 
razítko a podpis zástupce poskytovatele oprávněného k podpisu 
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Příloha č. 1b):  
 

Plánované náklady a výnosy provozu ordinace LPS 

odbornost ordinace LPS Praktický lékař pro děti a dorost  

poskytovatel zdravotních služeb 
(název, sídlo) 

Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 
U Nemocnice 1, 405 02 Děčín II - Nové Město 

 

Nákladová/Výnosová položka 
Předpokládané čerpání vyrovnávací platby  

z rozpočtu objednatele na zajištění LPS  
v období od 1. 1. do 31. 3. 2018 (v Kč) 

1. Náklady celkem 453 740 
1.1. Mzdové náklady 421 010 
1.2. Provozní náklady  2 000 
1.3. Platby za služby  30 730 
2. Odměna poskytovateli  
(max. 10% z celkových nákladů) 45 374 
3. Výnosy 206 750 
3.1. Platby zdravotních pojišťoven 150 000 
3.2. Ostatní výnosy (vč. regulačních 
poplatků)  56 750 

Celková výše vyrovnávací platby 
z rozpočtu objednatele 292 364 

 
   

v  Ústí n. L.  
dne    

   
   
   

……………………………………………… 
razítko a podpis zástupce poskytovatele oprávněného k podpisu 
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Příloha č. 2: 
  

Měsíční výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS - návštěvnost  

Měsíc:   Poskytovatel 
LPS:   

Ordinace LPS:   Adresa LPS: 
  

Ordinační doba LPS 
Počet hodin - 

celkem 
Počet ošetřených 

pacientů 
Počet ohledání 

zemřelých  

- z toho počet 
prohlídek těl 
zemřelých 

mimo 
ordinační dobu 

Den od do 

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
16.            
17.            
18.            
19.            
20.            
21.            
22.            
23.            
24.            
25.            
26.            
27.            
28.            
29.            
30.            
31.            

CELKEM        
    

  
 

   Datum:  

    podpis  
Poznámky:     
Měsíc - vyplňujte pomocí číselného označení měsíců (např.: 1/20xx, 2/20xx, …)   
Poskytovatel LPS - vyplňujte název poskytovatele zdravotních služeb zajišťujícího provoz ordinací LPS  
Ordinace LPS - vyplňujte zkratky PED (děti a dorost), VPL (dospělá), SPOL (společná VPL+PED)  
Adresa - vyplňujtemísto, ve kterém je provozována ordinace LPS   
Ordinační doba LPS (od-do) - zahájení a ukončení ordinační doby LPS    
Počet ošetřených pacientů - vyplňujte sumárně počet pacientů ošetřených v rámci ordinační doby  
Počet ohledání - vyplňuje počet všech ohledání zemřelých provedených v rámci systému LPS (!)  

 
Příloha č. 3: 
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Měsíční výkaz o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace LPS 
Poskytovatel LPS: Ordinace LPS: 
Adresa ordinace LPS: Období: 
Mzdové náklady:   
Odměna personálu (zařazení viz. Poznámky)   
Sociální + zdravotní poj.   
Odměna personálu - prohlídky těl zemřelých   
Ostatní    
Provozní náklady:   
Nájemné   
Plyn   
Elektřina   
Voda   
Topení   
Služby    
Mzdová a účetní agenda   
Poštovné a telefonní poplatky   
Svoz a likvidace odpadu   
Opravy a údržba   
Úklid a praní prádla   
Ostatní služby   
Administrativa (podklady pro zdravotní pojišťovny, fakturaci, ...)   
Léky + zdrav. materiál   
Kancelářské potřeby    
Kopírování a tiskopisy   
Čistící a hygienické prostředky   
Ostatní materiál (OOPP, …)   
NÁKLADY CELKEM (zařazení viz. Poznámky):   
ZISK POSKYTOVATELE (max. 10% z nákladů, nezdaněný)   
Výnosy ZP (za LPS)   
Výnosy ZP (za prohlídky těl zemřelých)   
Výnosy - regulační poplatky   
Výnosy - dotace měst (obcí)   
Výnosy - ostatní (dary, přímé platby apod.)   
VÝNOSY CELKEM:   
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:   
VYROVNÁVACÍ PLATBA:   

Datum:  
  

Zpracoval/a:  
Poznámky:   
Náklady - v nákladových položkách zaznamenat hodnoty vztahující se k provozu ordinace LPS za 
uvedené období v rozsahu smluvních podmínek!    
Výpočet Hospodářského výsledku  = Výnosy celkem – (Náklady celkem + Zisk provozovatele) 
Odměna personálu - službukonající personál tj. zaměstnanci, dohody o VPČ, o provedení práce atd. 
Poskytovatel - zdravotnické zařízení zajišťující provoz ordinací LPS  
Ordinace - PED (pro děti a dorost), VPL (pro dospělé), SPOL (společná ordinace VPL+PED)  
Období - měsíc a rok  

 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 14. 12. 2017 ZM 17 10 04 02

Název:
Přistoupení statutárního města Děčín k Pověření Ústeckého kraje ve věci poskytnutí příspěvku na provoz 
příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Děčín pro rok 2018

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo přistoupení statutárního města města Děčín k Pověření Ústeckého kraje č. 30 
k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb 
Ústeckého kraje na období 2016-2018, s tím, že finanční prostředky pro rok 2018 poskytnuté z rozpočtu 
statutárního města Děčín příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Děčín tvoří zčásti nedílnou 
součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 
odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 
(2012/21/EU) a je určena ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti sociálních služeb 
uvedených ve Zřizovací listině Centra sociálních služeb Děčín, p.o. a

schvaluje

přistoupení statutárního města města Děčín k Pověření Ústeckého kraje č. 30 k zajištění dostupnosti 
poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 
2016-2018, s tím, že finanční prostředky pro rok 2018 poskytnuté z rozpočtu statutárního města Děčín 
příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Děčín tvoří zčásti nedílnou součást jednotné vyrovnávací 
platby hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým 
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) a je určena ke 
krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti sociálních služeb uvedených ve Zřizovací 
listině Centra sociálních služeb Děčín, p.o. 

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přistoupení statutárního města města Děčín k Pověření 
Ústeckého kraje č. 30 k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě 
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018, s tím, že finanční prostředky poskytnuté pro rok 
2018 z rozpočtu statutárního města Děčín příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Děčín tvoří z 
části nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o 
použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu (2012/21/EU) a je určena ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění 
dostupnosti sociálních služeb uvedených ve Zřizovací listině Centra sociálních služeb Děčín, p.o. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit



Důvodová zpráva:
Finanční prostředky z veřejných zdrojů pro fungování sociálních služeb jsou od roku 2016 poskytovány v 
souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 12. 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 
"Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb hospodářského zájmu" formou 
vyrovnávací platby. Jedná se o platbu z veřejných rozpočtů, kterou veřejné instituce poskytují určitému 
subjektu k pokrytí nákladů veřejně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byl vybrán resp. pověřen. 

Pokud je vyrovnávací platba poskytována z více zdrojů, musí být určen subjekt, který bude hlavním 
„garantem“ správnosti výpočtu vyrovnávací platby, ale i nakládání s poskytnutými prostředky. Podle §95 
zákona č. 108/2006 Sb. kraj mj. zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb a určuje síť sociálních 
služeb na svém území. Potřebné služby jsou zařazeny do Základní sítě služeb ÚK. Tyto služby obdržely v 
únoru roku 2016 časově omezené (tříleté) Pověření poskytovatele k zajištění dostupnosti poskytování sociální 
služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb, přílohou tohoto pověření je vyčíslena i maximální výše 
veřejné podpory. 

Od roku 2016 je třeba v jednotlivých případech řešit vztah statutárního města Děčín k Pověření Ústeckého 
kraje. Přistoupení k pověření se týká všech poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, které jsou 
zahrnuty do Základní sítě ÚK, kromě neziskových organizací tedy i Centra sociálních služeb Děčín, p.o. V 
případě nepřistoupení musí statutární město Děčín zabezpečit vlastní výpočty vyrovnávací platby pro každou 
službu, vydání vlastního pověření, kontrolu vynaložených prostředků a další administrativní činnosti s 
problematikou vyrovnávací platby spojené. Je proto výhodné se takto k Pověření ÚK připojit a následovat tak 
praxi i jiných měst. Od roku 2016 bylo každoročně ze strany statutárního města Děčín schváleno přistoupení k 
pověření ÚK. 

Finanční prostředky určené pro Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. dle schváleného rozpočtu statutárního 
města Děčín pro rok 2018 jsou zčásti určeny ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění 
dostupnosti sociálních služeb a tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v 
souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní 
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU). Navazující činnosti (např. Klub pro 
seniory „Zlatý podzim“ a CSS minibus), které příspěvková organizace vykonává, jsou financovány mimo režim 
vyrovnávací platby.

Vyjádření:

Příloha: Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Renáta Grešíková OSV 29.11.2017 14:57 
podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová PRIM 30.11.2017 11:29 
podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 14. 12. 2017 ZM 17 10 04 03

Název:
Podání žádosti o dotaci na projekt „Země živí, voda teče, vítr fouká, slunce hřeje“

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo informaci o projektu „Země živí, voda teče, vítr fouká, slunce hřeje“ a
schvaluje

1. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Země živí, voda teče, vítr fouká, slunce hřeje“ jehož záměrem 
je úprava zahrady mateřské školy Tylova 814/1, Děčín II, v rámci Národního programu Životní prostředí,
2. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši předpokládaných celkových 
nákladů na rok 2018 a to 1.002.675,00 Kč vč. DPH,
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané minimální výši 
502.675,00 Kč vč. DPH.

Stanovisko RM:
Rada města projednala informaci o projektu „Země živí, voda teče, vítr fouká, slunce hřeje“ a svým usnesením 
č. RM 17 20 36 03 ze dne 28.11.2017 doporučila zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Země živí, voda teče, vítr fouká, slunce hřeje“ jehož záměrem 
je úprava zahrady mateřské školy Tylova 814/1, Děčín II, v rámci Národního programu Životní prostředí,
2. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši předpokládaných celkových 
nákladů na rok 2018 a to 1.002.675,00 Kč vč. DPH,
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané minimální výši 
502.675,00 Kč vč. DPH.

Cena: 1 002 675,00
Návrh postupu: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh na usnesení.



Důvodová zpráva:
Usnesením č. RM 17 20 36 03 ze dne 28.11.2017 bylo schváleno podání žádosti o dotaci.

Projekt je zaměřen na komplexní úpravu zahrady MŠ Tylova s cílem vytvořit místo vhodné k environmentální 
výchově a vzdělávání dětí. V rámci projektu proběhne instalace nových herních prvků v přírodním stylu a 
úprava celé školní zahrady. Nově upravená zahrada bude koncipována tak, aby rozšířila a doplnila 
environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu o praktické ukázky, aby podpořila zájem dětí o pobyt v přírodě 
a lepší stav prostředí, ve kterém žijí. Projekt tak navazuje na environmentálně zaměřené vzdělávací programy 
dětí v předškolním věku.
Předpokládaný termín realizace projektu je červen 2018 - prosinec 2018.

Předpokládaná minimální výše projektu činí 1.002.675,00 Kč vč. DPH. Výše dotace je 85 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu, maximálně však 500.000,00 Kč. Finanční spoluúčast města tak činí 502.675 Kč 
vč. DPH. 

Projekt je v souladu s rozvojovým cílem G2: Rozvíjet kvalitní vzdělávání v rámci Strategického plánu rozvoje 
města Děčín 2014 - 2020.

Finanční prostředky jsou uplatněny v návrhu roozpočtu na rok 2018 odborem místního hospodářství.

Vyjádření:

Příloha: Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 4.12.2017 12:42 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová PRIM 4.12.2017 15:58 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 14. 12. 2017 ZM 17 10 04 04

Název:
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální 
bydlení“

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo informaci o projektu „Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 
Děčín na sociální bydlení“ a

schvaluje

1. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín 
na sociální bydlení“ do výzvy na podporu vzniku sociálního bydlení II. - obce, v rámci Integrovaného 
operačního programu,
2. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši předpokládaných celkových 
nákladů na rok 2018 a to 2.129.014,00 Kč vč. DPH,
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané minimální výši 
212.901,40 Kč vč. DPH.

Stanovisko RM:
Rada města projednala informaci o projektu „Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na 
sociální bydlení“ a svým usnesením č. RM 17 20 36 07 ze dne 28.11.2017 doporučila zastupitelstvu města 
schválit:
1. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín 
na sociální bydlení“ do výzvy na podporu vzniku sociálního bydlení II. - obce, v rámci Integrovaného 
operačního programu,
2. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši předpokládaných celkových 
nákladů na rok 2018 a to 2.129.014,00 Kč vč. DPH,
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané minimální výši 
212.901,40 Kč vč. DPH.

Cena: 2 129 014,00
Návrh postupu: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh na usnesení.



Důvodová zpráva:
Usnesením č. RM 17 20 36 07 ze dne 28.11.2017 bylo schváleno podání žádosti o dotaci.

Hlavním cílem projektu je zajistit sociální bydlení a dostupnost kvalitního bydlení pro osoby v bytové nouzi. V 
rámci projektu proběhne kompletní rozsáhlá rekonstrukce 3 vytipovaných městských bytových jednotek v 
objektu v ul. Krokova 825/17, Děčín I. Vzniknou tak 3 sociální byty.
Samotná rekonstrukce bytových jednotek je naplánována předběžně na období 05/2018 - 12/2018.

Předpokládaná minimální výše projektu činí 2.129.014,00 Kč vč. DPH. Výše dotace je 1.916.112,60 Kč vč. 
DPH (90 %). Finanční spoluúčast města tak činí 212.901,40 Kč vč. DPH (10 %).

Projekt je v souladu s rozvojovým cílem E2: Vytvořit systém sociálního a prostupného bydlení v rámci 
Strategického plánu rozvoje města Děčín 2014 - 2020.

Vyjádření:

Příloha: Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 4.12.2017 12:45 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová PRIM 4.12.2017 15:59 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 14. 12. 2017 ZM 17 10 04 05

Název:
Oprava lávky DC-020L, Horní Žleb

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu „Oprava lávky DC-020L, Horní Žleb“ a
schvaluje

podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava lávky DC-020L, Horní Žleb“ do dotačního titulu Státního fondu 
dopravní infrastruktury - Křížení komunikací.

Stanovisko RM:
Rada města dne 28.11.2017 projednala informace o projektu „Oprava lávky DC-020L, Horní Žleb“ a svým 
usnesením č. RM 17 20 36 02 doporučila zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na projekt 
„Oprava lávky DC-020L, Horní Žleb“ do dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury - Křížení 
komunikací.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh na usnesení.

Důvodová zpráva:
Realizací projektu opravy lávky DC-020L, která se nachází v Horním Žlebu, dojde k opravě nosné konstrukce 
lávky, výměně mostovky a opravě spodní stavby a příslušenství.

Předpokládaný rozpočet na celou akci je 2,9 mil. Kč včetně DPH. Na tuto akci budeme žádat o dotaci ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci programu na Křížení komunikací. Na akci může být poskytnut 
příspěvek do výše 100 %.

Projektový záměr na realizaci projektu byl schválen dne 10.1.2017 usnesením č. RM 17 01 42 01. Projekt je v 
souladu se Strategickým plánem města Děčín 2014 - 2020 (H5 - Opravit a rekonstruovat místní komunikace, 
mosty a parkoviště). 

Vyjádření:

Příloha: Komentář:          



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 4.12.2017 12:47 podepsáno

Předkladatel: Ing. Valdemar Grešík PRIM 5.12.2017 13:05 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 14. 12. 2017 ZM 17 10 04 06

Název:
Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - I. etapa

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu „Chodníky a VO podél silnice I/13 - I. etapa“ a
schvaluje

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Chodníky a VO podél silnice I/13 - I. etapa“ do programu Státního fondu 
dopravní infrastruktury - Bezpečnost dopravy,
2. předfinancování a zároveň spolufinancování projektu „Chodníky a VO podél silnice I/13 - I. etapa“ ze strany 
statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 0,5 mil. Kč včetně DPH v rámci projektu na rekonstrukci 
chodníkové plochy,
3. financování VO v rámci výměny veřejného osvětlení v ul. Pivovarská a Teplická v předpokládané min. výši 
1,5 mil. Kč včetně DPH.

Stanovisko RM:
Rada města dne 28.11.2017 projednala informace o projektu „Chodníky a VO podél silnice I/13 - I. etapa“ a 
svým usnesením č. RM 17 20 36 10 doporučila zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Chodníky a VO podél silnice I/13 - I. etapa“ do programu Státního fondu 
dopravní infrastruktury - Bezpečnost dopravy,
2. předfinancování a zároveň spolufinancování projektu „Chodníky a VO podél silnice I/13 - I. etapa“ ze strany 
statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 0,5 mil. Kč včetně DPH v rámci projektu na rekonstrukci 
chodníkové plochy,
3. financování VO v rámci výměny veřejného osvětlení v ul. Pivovarská a Teplická v předpokládané min. výši 
1,5 mil. Kč včetně DPH.

Cena: 2 000 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh na usnesení.



Důvodová zpráva:
Předmětem projektu, který bude podáván do SFDI, je rekonstrukce stávající chodníkové plochy. Návrh řeší 
rekonstrukci stávající chodníkové plochy podél silnice I/13. Nový chodník je navržen z kamenné a betonové 
dlažby. I. etapu tvoří úsek ul. Pivovarská od Revolučního náměstí ke křižovatce Teplická X Na Výšinách. 

Výměna veřejného osvětlení bude realizována v souběhu s rekonstrukcí chodníkové plochy, která bude v 
případě získání dotačního titulu financováná prostřednictvím dotačního titulu SFDI - Bezpečnost dopravy. 

Realizace projektu se předpokládá v roce 2019.

Projekt je v souladu se Strategickým plánem města Děčín 2014 - 2020 (H5: Opravit a rekonstruovat místní 
komunikace, mosty a parkoviště).

Vyjádření:

Příloha: Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 4.12.2017 12:46 podepsáno

Předkladatel: Ing. Valdemar Grešík PRIM 5.12.2017 13:07 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 14. 12. 2017 ZM 17 10 04 07

Název:
Zápis č. 4 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 15.11.2017

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zápis č. 4 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 15.11.2017.

Stanovisko RM:

Cena: 0,00
Návrh postupu: doporučuje se vzít na vědomí

Důvodová zpráva:
Viz příloha - zápis č. 4 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 15.11.2017.

Vyjádření:

Příloha:
Zapis c. 
4_z_jednani_Osadni_vyb
or.pdf

Komentář:          

Příloha:
Zapis c 
4_z_jednani_Osadni_vyb
or_anonymni.pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 29.11.2017 14:58 
podepsáno

Předkladatel: Mgr. Marie Blažková PRIM 30.11.2017 07:19 
podepsáno











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 14. 12. 2017 ZM 17 10 04 08

Název:
Návrh smlouvy o postoupení pohledávky

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky mezi Oblastním 
stavebním bytovým družstvem Děčín, se sídlem Jeronýmova 425, Děčín IV, IČ 00212504 a statutárním 
městem Děčín a

rozhodlo

o postoupení pohledávky a uzavření smlouvy o postoupení pohledávky vyšší než 20 tis. Kč v předloženém 
znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 28.11.2017 návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky mezi Oblastním 
stavebním bytovým družstvem Děčín, se sídlem Jeronýmova 425, Děčín IV, IČ 00212504 a statutárním 
městem Děčín a usnesením č. RM 17 20 35 03 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o postoupení 
pohledávky a uzavření smlouvy o postoupení pohledávky vyšší než 20 tis. Kč v předloženém znění.

Cena: 13 325,55
Návrh postupu: RM doporučila rozhodnout o postoupení pohledávky a uzavření smlouvy



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický (dále jen „OE“) předkládá ke schválení orgánům města návrh smlouvy o postoupení 
pohledávky za paní ****** ****** mezi OSBD Děčín a statutárním městem Děčín. 

V rámci kontroly exekučních spisů v hospodářské činnosti, převzatých od OSBD Děčín OE dohledal další 
případ, kdy byl bývalým správcem OSBD Děčín chybně zažalován nedoplatek nájemného a služeb spojených 
s nájmem bytu jménem OSBD, nikoliv jménem města Děčín, zastoupeného OSBD, a tudíž i při jejich 
vymáhání exekutorským úřadem figuruje jako oprávněný v nařízené exekuci OSBD Děčín. 

Jedná se o pohledávku za paní ****** ******, nar. ******, trvale bytem ******, ****** ve výši 13.325,55 s 
příslušenstvím dle platebního rozkazu čj. ****** ze dne 28.04.1998 za nájem bytu a vyúčtování služeb 
spojených s nájmem bytu ul. ******, ******, která je vymáhána Exekutorským úřadem Děčín pod čj. 112 EX 
2374/05.

OE navrhuje postupovat obdobně jako v předešlých případech, tj. uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky 
mezi OSBD Děčín a statutárním městem Děčín a následně podat exekutorskému úřadu návrh na změnu 
oprávněného v exekučním řízení.

V příloze předkládáme návrh smlouvy o postoupení pohledávky zpracované dle vzoru právního zástupce 
města.

Vyjádření:

Příloha: smlouva_OSBD_Viz.pdf Komentář: Příloha - návrh smlouvy

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 1.12.2017 12:18 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 6.12.2017 10:27 podepsáno



SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY 
 

1. Oblastní stavební bytové družstvo Děčín, 
sídlem: Jeronýmova 425/15, Děčín IV 
IČ: 00212504, DIČ: CZ00212504 (plátce DPH) 
zastoupeno: Ing. Martin Šenfeld 
(dále jen „postupitel) 
 
 

2. Statutární město Děčín, 
sídlem: Mírové nám. 1175/5, Děčín IV 
IČ: 00261238, DIČ: CZ00261238 (plátce DPH) 
zastoupeno: Mgr. Marie Blažková, primátorka 
(dále jen „postupník“) 

 
 
uzavírají dle § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ), tuto 
smlouvu o postoupení pohledávky: 
 

I. 
Prohlášení o pohledávce 

 
Postupitel prohlašuje, že má vůči paní , nar. , bytem 

,  pohledávku ve výši 13.325,55 Kč s příslušenstvím sestávajícím z poplatku 
z prodlení ve výši 2,5 promile denně z dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i 
započatý měsíc, a to: 
z částky 16.644,31 Kč od 06.08.1996 do 22.03.1999, 
z částky 13.326,31 Kč od 23.03.1999 do 31.03.1999 a 
z částky 13.325,55 Kč od 01.04.1999 do zaplacení 
a z nákladů soudního řízení spojeného s uplatněním pohledávky ve výši 668 Kč, jakož i 
z nákladů probíhající exekuce.  
Pohledávka byla potvrzena vykonatelným platebním rozkazem Okresního soudu v Děčíně ze 
dne 28.04.1998, čj. . K uspokojení pohledávky je nařízena exekuce usnesením 
Okresního soudu v Děčíně ze dne 05.09.2005, čj. a pověřen provedením 
této exekuce Mgr. Zdeněk Pánek, Exekutorský úřad Děčín, se sídlem Prokopa Holého 
130/15, Děčín IV (čj. 112 EX 2374/05). Ke dni 20.11.2017 byla postupitelem uhrazena jistina 
ve výši 13.325,55 Kč, poplatek z prodlení ve výši 51.686,85 Kč a náklady předcházejícího 
řízení ve výši 668 Kč. Zbývá uhradit poplatek z prodlení ve výši 164.848,1 Kč a náklady 
právního zastoupení v exekuci v částce 5 118,30 Kč. 
 

II. 
Postoupení pohledávky 

1. Na základě této smlouvy postupuje postupitel celou pohledávku, včetně veškerého jejího 
příslušenství, uvedenou v čl. I této smlouvy postupníkovi, a to bezúplatně. 
 

Příloha



2. Postupník prohlašuje, že mu je znám stav celé pohledávky a jejího příslušenství 
uvedených v čl. I této smlouvy a celou pohledávku s veškerým příslušenstvím do svého 
výlučného vlastnictví nabývá. 

 
III. 

Prohlášení postupitele 
 
Postupitel prohlašuje, že pohledávku uvedenou v čl. I této smlouvy lze zcizit a postoupení 
této pohledávky ujednání postupitele a dlužníka nevylučují. 

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Děčín usnesením č. ZM xx xx xx xx 
ze dne xxxxxxxx. 
 

2. Postupitel se zavazuje do 5 dnů od podpisu této smlouvy písemně zpravit dlužníka 
o postoupení pohledávky. 
 

3. Tato smlouva obsahuje projev skutečné a pravé vůle smluvních stran a jako správná je 
jimi vlastnoručně podepsána. 
 

4. Tato smlouva je smluvními stranami pořízena ve dvou originálních vyhotoveních, z nichž 
po jednom obdržela každá ze smluvních stran. 

 
 
 
 
V Děčíně dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
________________________     ________________________ 
 
za postupitele       za postupníka 
 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 14. 12. 2017 ZM 17 10 04 09

Název:
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících - výše kompenzace pro rok 2018

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 
na území statutárního města Děčína a o kompenzaci a 

schvaluje

uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města 
Děčína a o kompenzaci, týkající se výše kompenzace veřejné služby za rok 2018 mezi Dopravním podnikem 
města Děčína, a.s. se sídlem Dělnická 106, Děčín VI, IČO: 62240935 a statutárním městem Děčín. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci a doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 
4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o 
kompenzaci, týkající se výše kompenzace veřejné služby za rok 2018 mezi Dopravním podnikem města 
Děčína, a.s. se sídlem Dělnická 106, Děčín VI, IČO: 62240935 a statutárním městem Děčín. 

Cena: 61 577 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách

Důvodová zpráva:
Dle uzavřené Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o 
kompenzaci za tyto služby, včetně dodatků mezi městem a Dopravním podnikem města Děčína, a.s. se výše 
kompenzace pro daný rok upravuje dodatkem ke smlouvě. Dopravní podnik města Děčína, a.s. předložil 
Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu a návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o veřejných 
službách v přepravě cestujících v souladu s usnesením zastupitelstva města č. ZM 17 09 04 04 ze dne 
30.11.2017. Kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2018 je schválena ve výši 61 577 tis. 
Kč, která bude finančně krýt změnu cen jízdného pro občany starší 70 let a držitelé zlaté medaile MUDr. Jana 
Janského, včetně 10% nárůstu mezd řidičů městské autobusové dopravy. 

Vyjádření:

Příloha:
Dodatek č-4 Smlouva o 
veřejných službách + 
přílohy.pdf

Komentář:          



Příloha:
Dodatek č-4 Smlouva o 
veřejných službách + 
přílohy.pdf

Komentář:          

Příloha:
0 Smlouva o veřejných 
službách 2015- 2025 
DPMD Celá.pdf

Komentář:          

Příloha:
anonym 0 Smlouva o 
veřejných službách 2015- 
2025 DPMD Celá.pdf

Komentář:          

Příloha: Dodatek č_ 1 VS + 
přílohy.pdf Komentář:          

Příloha: anonym Dodatek č_ 1 VS 
+ přílohy.pdf Komentář:          

Příloha: Dodatek č-2 Smlouva o 
veřejných službách.pdf Komentář:          

Příloha:
anonym Dodatek č-2 
Smlouva o veřejných 
službách.pdf

Komentář:          

Příloha:
Dodatek č-3 Smlouva o 
veřejných službách + 
přílohy.pdf

Komentář:          

Příloha:
Dodatek č-3 Smlouva o 
veřejných službách + 
přílohy.pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Přemysl Mička OKD 13.12.2017 13:20 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 13.12.2017 13:40 
podepsáno





Dodatek č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby 
 

 
 

I. Subjekty smlouvy 
 
 
 
1. Statutární město Děčín 
sídlem: Mírové nám. 1175/5, Děčín IV 
jehož jménem jedná: Mgr. Marie Blažková, primátorka 
IČ: 00261238 
DIČ: CZ00261238 (plátce DPH) 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 19-921402389/0800 
(dále jen „město“) 
 
 
2. Dopravní podnik města Děčína, a. s. 
sídlem: Dělnická 106, Děčín VI, 
jejímž jménem jednají: Ing. Vladislav Raška – předseda představenstva 
Ing. Martin Weiss – člen představenstva 
zapsaná v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 651 
IČ: 62240935 
DIČ: CZ62240935 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 3408-431/0100 
(dále jen „dopravce“) 
 
 

II. 
Úvodní ustanovení  

 
1. Dne 1. 7. 2015 nabyla účinnosti Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby uzavřená mezi městem a dopravcem (dále 
jen Smlouva o veřejných službách). 
 
2. V souladu s čl. XIII. bod 2 Smlouvy o veřejných službách, který stanoví, že lze tuto smlouvu 
měnit pouze číslovanými dodatky na základě dohody stran, které za město schvaluje zastupitelstvo 
města a za dopravce představenstvo, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o veřejných 
službách dodatkem č. 4 následujícího znění. 
 

III. 
Kompenzace za rok 2017 

 
1. Dopravce bere na vědomí, že skutečná kompenzace za období roku 2018 poskytovaná městem 
dopravci na základě Smlouvy o veřejných službách bude dle rozhodnutí zastupitelstva města č. ZM 
17 xx xx xx ze dne xx.xx.2017 ve výši 61 577 000,- Kč, přičemž konečná výše skutečné 
kompenzace se ještě může změnit v závislosti na výsledcích hospodaření dopravce. 
Součástí dodatku je příloha č. 6 – Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu a 
příloha č. 8 - Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace. 



 
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek ke Smlouvě o veřejných službách je účinný po dobu účinnosti Smlouvy o 
spolupráci mezi městem a Ústeckým krajem. 
 
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem města usnesením č. ZM xx xx xx xx ze 
dne xx.xx xxxx. 
 
3. Tento dodatek existuje ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze stran obdrží po 2 
vyhotoveních. 
 
4. Strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách řádně přečetly a s 
jeho obsahem souhlasí. 
 
5. Platnost dodatku nastává dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
Příloha  -   Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu  

- Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace  
 
 
 V Děčíně dne……………..     V Děčíně dne…………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za statutární město Děčín:     Za Dopravní podnik města Děčína a. s.: 
 
 
 
 
…………………………….     ……………………………… 
 



Příloha č. 6    Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu

Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)

Dopravce: Dopravní podnik města Děčína, a. s.

Dělnická 106, Děčín 6, 405 29

Objednatel: Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5, Děčín VI

Výchozí finanční model řádek              předpokládané hodnoty (v tis. Kč)
rok 2017 rok 2018

Pohonné hmoty a oleje 1 19 286 17 395 3%/rok

Přímý materiál a energie 2 6 484 6 419 2%/rok

Opravy a údržba vozidel 3 10 316 8 954 1%/rok

Odpisy dlouhodobého majetku 4 15 656 16 953 2%/rok

Pronájem a leasing vozidel 5

Mzdové náklady 6 28 079 31 814 2%/rok

Sociální a zdravotní pojištění 7 9 401 10 700 2%/rok

Cestovné 8

Úhrada za použití infrastruktury 9 1

Silniční daň 10

Elektronické mýto 11

Pojištění (zákonné, havarijní) 12 944 857 2%/rok

Ostatní přímé náklady 13 934 1 066 2%/rok

Ostatní služby 14 3 822 4 099 2%/rok

Provozní režie 15 668 711 2%/rok

Správní režie 16 7 096 7 591 2%/rok

NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16) 17 102 686 106 560 0

Tržby z jízdného 18 49 000 46 369           

Ostatní tržby z přepravy 19 280 280
Ostatní výnosy 20 2 900 2900

Výnosy celkem (řádek 18 až 20) 21 52 180 49 549 0

Hodnota provozních aktiv ** 22 199 934 199 934         

Čistý příjem 23 4 744 2,37% 4 566             2,28%

Kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23) 24 55 250 61 577           

Dotace na pořízení a modernizaci vozidel 25

Jiná dotace 26

*uveďte hodnoty pro další období nebo způsob indexace podle §8 odst. 3

**uveďte v souladu s hodnotou v tabulce obsažené v příloze č. 5

období 2019-2025
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Příloha č. 8   Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

Dopravce: Dopravní podnik města Děčína, a. s.

Dělnická 106, Děčín 6, 405 29

Objednatel: Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5, Děčín VI

Výchozí finanční model řádek              předpokládané hodnoty (v tis. Kč)
rok 2018

Pohonné hmoty a oleje 1 17 395 3%/rok

Přímý materiál a energie 2 6 419 2%/rok

Opravy a údržba vozidel 3 8 954 1%/rok

Odpisy dlouhodobého majetku 4 16 953 2%/rok

Pronájem a leasing vozidel 5

Mzdové náklady 6 31 814 2%/rok

Sociální a zdravotní pojištění 7 10 700 2%/rok

Cestovné 8

Úhrada za použití infrastruktury 9 1

Silniční daň 10

Elektronické mýto 11

Pojištění (zákonné, havarijní) 12 857 2%/rok

Ostatní přímé náklady 13 1 066 2%/rok

Ostatní služby 14 4 099 2%/rok

Provozní režie 15 711 2%/rok

Správní režie 16 7 591 2%/rok

NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16) 17 106 560 0 0

Tržby z jízdného 18 46 369           

Ostatní tržby z přepravy 19 280
Ostatní výnosy 20 2900

Výnosy celkem (řádek 18 až 20) 21 49 549 0 0

Hodnota provozních aktiv ** 22 199 934         

Čistý příjem 23 4 566             2,28% 7,5%

Kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23) 24 61 577           

Dotace na pořízení a modernizaci vozidel 25

Jiná dotace 26

*uveďte hodnoty pro další období nebo způsob indexace podle §8 odst. 3

**uveďte v souladu s hodnotou v tabulce obsažené v příloze č. 5

období 2019-2025
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Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby 

 
 

I. Subjekty smlouvy 
 
1.   Statutární město Děčín 

sídlem:                                    Mírové nám. 1175/5, Děčín IV 
jehož jménem jedná:  Mgr. Marie Blažková, primátorka 
IČ:    00261238 
DIČ:    CZ00261238 (plátce DPH) 
bankovní spojení:                  Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu:                              19-921402389/0800 

 (dále jen „město“) 
 

2.   Dopravní podnik města Děčína, a. s. 
sídlem:                                    Dělnická 106, Děčín VI, 
jejímž jménem jednají:  Ing. Vladislav Raška – předseda představenstva 
                                               Ing. Martin Weiss – člen představenstva 
zapsaná v OR:   Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 651 
IČ:    62240935 
DIČ:    CZ62240935 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu:   3408-431/0100  

 (dále jen „dopravce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

Tato smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína 
a o kompenzaci za tyto služby (dále též jen „smlouva“) je mezi stranami uzavírána na základě 
zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 
zákonů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách 
v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 
a č.1107/70, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,  
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 296/2010 Sb., 
o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace, a nařízení 
vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a 
bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb 
v přepravě cestujících. 
 

 
III. Předmět smlouvy 

 
Předmětem této smlouvy je: 

a) závazek dopravce provozovat po dobu účinnosti této smlouvy městskou autobusovou 
dopravu (dále jen „MAD“) na území města formou veřejných služeb v přepravě 
cestujících, za podmínek stanovených v této smlouvě,  
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b) závazek města uhradit dopravci za podmínek, v termínech a ve výši stanovených 
v této smlouvě kompenzaci za výše uvedenou činnost dopravce. 

 
 

IV. Rozsah provozu MAD  
 

1. Rozsah provozu MAD v zájmové oblasti města, ke kterému se dopravce na základě této 
smlouvy zavazuje, je vymezen v podobě:  
a) přehledu tras linek MAD uvedených v příloze č. 1 této smlouvy a  
b) schválenými jízdními řády MAD a vydanými licencemi. 

2. Jízdní řády jsou uvedeny v příloze č. 2 k této smlouvě. 
3. Dopravce smí provádět operativní krátkodobé změny v jízdních řádech pouze v případě 

mimořádných událostí (operativní uzavírky komunikací v případě dopravních nehod, 
nesjízdnosti apod.) 

4. Dopravce smí provádět krátkodobé nebo dlouhodobé změny jízdních řádů (tzv. výluky) v 
případě schválených uzavírek komunikací a jen se souhlasem dopravního úřadu. 

5. Dopravce smí v měsících červenec a srpen příslušného kalendářního roku zavést 
prázdninové jízdní řády. Tyto prázdninové jízdní řády podléhají schválení oddělení 
silničního a dopravního úřadu.  

6. Dopravce smí v období vánočních a novoročních svátků provést tyto úpravy jízdních 
řádů: 
- dne 01. 01. zahájit provoz MAD mezi      7.   a    9.  hodinou 
- dne 24. 12. ukončit provoz MAD mezi   17.   a  18. hodinou 
- dne 25. 12. zahájit provoz MAD mezi      7.  a     9. hodinou 
- dne 31. 12. ukončit provoz MAD mezi   19.   a   20. hodinou 
- ve dnech školních prázdnin omezit provoz na rozsah prázdninového jízdního řádu. 
Tyto úpravy jízdních řádů podléhají schválení dopravního úřadu a nejsou považovány za 
změnu smlouvy. 

7. V případě zvýšené krátkodobé poptávky po přepravních výkonech je dopravce oprávněn 
posílit provoz smluvně dohodnutý v celé trase nebo její části. Toto posílení nepodléhá 
schválení dopravního úřadu a není považováno za změnu smlouvy a je zahrnuto do 
závazku veřejné služby. Patří sem i nezbytné posilové spoje z důvodu obvyklých 
kulturních, společenských a sportovních akcí. 

8. Jiné změny jízdních řádů jsou považovány za změnu smlouvy a řídí se ustanovením o 
možných změnách smlouvy. 

 
 

V. Specifikace některých provozních a jiných parametrů v souvislosti s vozidly MAD 
pořízenými z dotací poskytnutých v rámci projektů  

 
1. V případě, že budou v průběhu účinnosti této smlouvy pořizována vozidla, jež budou 

dopravcem použita k plnění závazků dle této smlouvy, na něž budou zároveň poskytnuty 
dotace v rámci projektů, a poskytovatel dotace bude požadovat doplnění této smlouvy o 
specifikace parametrů či podmínek provozu těchto vozidel, zavazují se strany písemným 
dodatkem tuto smlouvu v uvedeném smyslu upravit. 
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VI. Smluvní přepravní podmínky MAD a tarifní podmínky a MAD 
 

1. Smluvní přepravní podmínky MAD jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.  
2. Tarifní podmínky MAD a ceny jízdného jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy. 
3. Změna smluvních přepravních podmínek je v kompetenci dopravce a může být provedena 

kdykoliv v průběhu smluvního období.  
4. Město i dopravce může kdykoliv v průběhu smluvního období navrhnout změnu jízdného 

a tarifních podmínek MAD. Tento návrh na změnu bude zpravován formou dodatku k této 
smlouvě a musí být schválen v orgánech města. 

5. Přeprava zaměstnanců dopravního podniku a některých dalších osob bude prováděna v 
souladu s usnesením Rady města č. 0335002 ze dne 24.12.2003 a směrnicí pro 
poskytování jízdenek MHD ze dne 01.01.2004. Stanovení ceny zlevněné jízdenky pro 
zaměstnance a jejich rodinné příslušníky je v pravomoci dopravce. 

6. Smluvní přepravní a tarifní podmínky uvedené v bodě 1 a 2 platí pro pravidelné linky 
MAD na území statutárního města Děčína. 

 
 

VII. Standardy kvality a bezpečnosti veřejných služeb v přepravě cestujících 
 

1. Standardy kvality a bezpečnosti veřejných služeb v přepravě cestujících, poskytovaných 
dopravcem na základě této smlouvy, způsob jejich prokazování, jsou uvedeny 
v příloze č. 5 této smlouvy. 

2. Standardy kvality a bezpečnosti veřejných služeb v přepravě cestujících, poskytovaných 
dopravcem, a způsob jejich prokazování, musejí splňovat minimální požadavky stanovené 
nařízením vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů 
kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním 
veřejných služeb v přepravě cestujících. 

 
 

VIII. Výchozí finanční model a kompenzace dle výchozího finančního modelu 
 

1. Před uzavřením této smlouvy předložil dopravce městu za účelem splnění povinnosti 
stanovené v § 23 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 
cestujících a o změně dalších zákonů výchozí finanční model plánovaných nákladů, 
výnosů a čistého příjmu, které mají vyplynout z této smlouvy (dále též jen „výchozí 
finanční model“).  

2. Výchozí finanční model byl sestaven dopravcem v souladu s vyhláškou č. 296/2010 Sb., o 
postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace, je 
součástí této smlouvy jako příloha č. 6 a zahrnuje všechny předpoklady známé dopravci 
v době uzavření této smlouvy a jejich očekávaný vývoj. 

3. Součástí výchozího finančního modelu je stanovení kompenzace, tj. maximální částky, 
kterou se město zavazuje uhradit dopravci podle dále uvedených podmínek za dopravcem 
poskytnuté veřejné služby v přepravě cestujících (dále jen „kompenzace“) pro ten který 
kalendářní rok.  

4. Výše kompenzace pro období trvání této smlouvy byla stanovena ve výchozím finančním 
modelu na základě předpokládaných nákladů a výnosů, a to při respektování podmínek 
stanovených příslušnými právními předpisy, zejména pak vyhl. č. 296/2010 Sb., o 
postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace. 
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5. V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 296/2010 Sb., o postupech pro 
sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace se rozsah nákladů 
sjednává v příloze č. 7 k této smlouvě. 

6. Kompenzace závazku veřejné služby je vypočtenou částkou bez DPH. Pokud podle platné 
legislativy by byla kompenzace předmětem daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, bude k vypočtené částce kompenzace připočítána DPH v sazbě platné 
ke dni zdanitelného plnění.  

7. Město prohlašuje, že se podrobně seznámilo s výchozím finančním modelem předloženým 
dopravcem a konstatuje, že dle výchozího finančního modelu podíl čistého příjmu 
k provozním aktivům dopravce, nepřevyšuje pro dobu, pro kterou je výchozí finanční 
model sestaven, maximální dovolenou míru výnosů na kapitál, která je dle  
vyhl. č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální 
výše kompenzace stanovena v maximální míře 7,5% ročně a tedy, že kompenzace 
stanovená ve výchozím finančním modelu dopravcem pro jednotlivé kalendářní roky, 
na které je tato smlouva uzavírána, není nadměrná ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 
citované vyhlášky.   

 
 

IX. Skutečná kompenzace a způsob jejího určení a úhrady 
 
1. Skutečná kompenzace, která bude v jednotlivých letech hrazena městem dopravci (dále 

jen „skutečná kompenzace“), bude určena a hrazena dle pravidel stanovených níže 
v tomto článku smlouvy. 

2. Dopravce je povinen každoročně nejpozději do 3 měsíců před začátkem následujícího 
kalendářního roku předložit městu: 

a) svůj rozpočet na následující kalendářní rok, (dále jen „rozpočet dopravce“),  
b) odhad skutečné kompenzace na následující kalendářní rok  

3. Rozpočet dopravce na následující kalendářní rok a odhad skutečné kompenzace 
na následující kalendářní rok musejí být schváleny v orgánech města. Pokud město bude 
souhlasit s dokumenty uvedenými v předchozí větě, schválí je do 2 měsíců od jejich 
obdržení. Pokud město nebude souhlasit s výší skutečné kompenzace, sdělí tuto 
skutečnost dopravci do 1 měsíce od obdržení rozpočtu dopravce, spolu s uvedením, 
jaká výše skutečné kompenzace, je pro město maximálně přijatelná. Dopravce následně do 
1 měsíce od obdržení vyjádření města provede úpravy svého rozpočtu a rozsahu provozu 
MAD dle článku IV. této smlouvy tak, aby velikost odhadované skutečné kompenzace 
odpovídala požadavku města. 

4. Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace jsou uvedeny v příloze č. 8 této 
smlouvy. V roce uzavření smlouvy je rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace 
totožný s výchozím finančním modelem. V následujících letech rozpočty dopravce a 
odhady skutečné kompenzace předložené dopravcem městu a schválené v orgánech města 
dle předchozího odstavce nebo aktualizované v souvislosti se změnami rozsahu provozu 
MAD nebo tarifních podmínek MAD, či na základě požadavků města dle příslušných 
ustanovení této smlouvy mění přílohu č. 8 této smlouvy.  

5. Skutečná kompenzace bude městem dopravci hrazena následujícím způsobem: 
a) v průběhu příslušného kalendářního roku uhradí město dopravci paušální platbu 

(zálohu) skutečné kompenzace ve 12 pravidelných měsíčních splátkách, splatných 
vždy do 3. dne příslušného kalendářního měsíce na účet dopravce uvedený v čl. I této 
smlouvy s tím, že smluvní strany mohou v mimořádných případech dohodnout i jiný 
termín platby. 
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b) do 3 měsíců po skončení příslušného kalendářního roku uhradí město dopravci 
doplatek kompenzace. Úhrada doplatku kompenzace může být městem provedena 
pouze v případě, že dopravce bez zbytečného odkladu vyrozumí město o důvodech 
zvýšení kompenzace, tyto důvody doloží, a zároveň město odsouhlasí postupem dle 
odst. 4 aktualizovaný rozpočet dopravce a aktualizovaný odhad skutečné kompenzace 
(obsahující i aktualizovaný odhad doplatku kompenzace). Důvodem ke zvýšení 
odhadu doplatku kompenzace dle předchozí věty mohou být zejména tyto skutečnosti: 
- podstatné změny tržeb z provozu MAD a cen rozhodujících vstupů, zejména 

pohonných hmot, náhradních dílů, atp., oproti hodnotám stanoveným ve výchozím 
finančním modelu, které měly negativní finanční dopady na plnění závazku 
dopravce dle této smlouvy, 

- změny technických, právních a jiných necenových podmínek zajišťování plnění 
této smlouvy, zejména legislativní změny v DPH, v oblasti pracovního práva, 
sociálního a zdravotního pojištění, účetních a daňových předpisů, atp., a podstatné 
změny ve vývoji osobních nákladů, které budou mít negativní finanční dopady na 
plnění této smlouvy dopravcem, a které dopravce nemohl předpokládat k datu 
sestavení výchozího finančního modelu, k datu schválení rozpočtu dopravce 
a odhadu skutečné kompenzace městem, či k datu schválení provozu MAD 
městem, 

- zajištění většího rozsahu dopravních výkonů dopravce, jiné struktury dopravních 
výkonů dopravce, popř. změna standardů kvality a bezpečnosti veřejných služeb 
v přepravě cestujících, oproti výchozímu finančnímu modelu či odsouhlasenému 
rozsahu provozu MAD,  

- zajištění menšího rozsahu provozu MAD na základě požadavku města, popř. 
nelze-li odsouhlasený rozsah provozu MAD z objektivních a předem 
nepředvídatelných důvodů realizovat, 

- změna tarifu, popř. tarifních podmínek, s podstatným dopadem do výše 
předpokládaných příjmů dopravce, pokud dopravce tyto změny nemohl předvídat 
ke dni sestavení výchozího finančního modelu, k datu schválení rozpočtu dopravce 
a odhadu skutečné kompenzace městem, či k datu schválení provozu MAD 
městem. 

6. Skutečná kompenzace nesmí přesáhnout výši kompenzace odhadnuté ve výchozím 
finančním modelu a současně výši kompenzace uvedené ve výkazu skutečných nákladů a 
výnosů za kalendářní rok, vypočtených dle vyhlášky č.296/2010 Sb. v souladu s výchozím 
finančním modelem. Výkaz skutečných nákladů a výnosů za kalendářní rok spočítaných 
dle vyhlášky č. 296/2010 Sb. se dopravce zavazuje předložit městu na vědomí do 
2 měsíců po skončení příslušného kalendářního roku.  

7. Dílčí změny rozsahu provozu MAD, splňující kritéria dle čl. IV. odst. 7 nemají vliv 
na sjednanou výši úhrady skutečné kompenzace.  

8. Dopravce není oprávněn uplatnit finanční prostředky určené na úhradu skutečné 
kompenzace na daň z přidané hodnoty.  

9. Dopravce bere na vědomí, že město je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném 
znění, oprávněno vykonávat veřejnosprávní kontrolu užití finančních prostředků 
poskytnutých na základě této smlouvy, a že nesplnění povinností vyplývajících z této 
smlouvy, je porušením rozpočtové kázně, za které může být dopravci uložen odvod podle 
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

10. Smluvní strany se dohodly, že do doby uzavření dodatku pro následující kalendářní rok 
bude město poskytovat dopravci paušální platby ve výši předcházejícího kalendářního 
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roku. Vyrovnání plateb bude provedeno v první paušální platbě placené po uzavření 
nového dodatku pro daný rok. 

 
 

X. Závazky stran 
 
1. Dopravce se zavazuje: 

a) plnit své závazky obsažené v této smlouvě, 
b) provozovat MAD v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s ujednáními 

obsaženými v této smlouvě, 
c) zajistit vydání potřebných licencí na provoz jednotlivých linek MAD a v případě 

potřeby (např. zúžení rozsahu provozu MAD) zajistit zrušení příslušných licencí,  
d) předkládat nejpozději do 25. dne po skončení každého kalendářního pololetí městu 

zprávu s vyhodnocením plynulosti MAD za uplynulé kalendářní pololetí, 
e) evidovat přepravní výkony provedené v rámci závazku veřejné služby a umožnit 

městu provedení kontroly těchto přepravních výkonů, 
f) bez zbytečného odkladu informovat město o vzniklých skutečnostech, které by 

mohly vést ke změně plnění rozpočtu dopravce a v důsledku toho k odchylce od 
předpokládané výše doplatku kompenzace o více jak 10 % (zejména změna sazeb 
DPH a spotřebních daní, snížení tržeb, růst předpokládaných nákladů, apod.); 
současně s tím dopravce informuje město o možnostech řešení vzniklé situace 
(zejména o odpovídající změně rozsahu provozu MAD či změně tarifních podmínek 
MAD), 

g) do 1 měsíce od obdržení písemné žádosti připravit pro město návrh změn rozsahu 
provozu MAD v návaznosti na požadavek města na snížení předpokládané výše 
kompenzace,  

h) do 1 měsíce od obdržení písemné žádosti připravit pro město kalkulaci, jakým 
způsobem se změní odhadovaný hospodářský výsledek dopravce, pokud dojde ke 
změně rozsahu MAD nebo ke změně tarifních podmínek MAD dle záměru města,  

i) bez zbytečného odkladu sdělit městu objem dalších finančních prostředků žádaných 
či získaných od jiných subjektů na účely, které jsou předmětem této smlouvy, 

j) vykonávat přepravní kontrolu nad dodržováním tarifních a smluvních přepravních 
podmínek vlastními pracovníky nebo dodavatelským způsobem, 

k) průběžně udržovat označníky zastávek MAD a jízdní řády na zastávkách MAD a 
v případě poškození či zničení je bez zbytečného odkladu obnovovat, 

l) vést odděleně účetní evidenci činností prováděných v rámci závazku veřejné služby a 
ostatních činností souvisejících s uzavřením této smlouvy,  

m) umožnit městu kontrolu svého účetnictví, 
n) předkládat městu vždy nejpozději do 25. dne následujícího měsíce po skončení 

příslušného kalendářního pololetí aktuální výsledky hospodaření dopravce, 
tj. vyhodnocení plnění plánu hospodaření s průvodním komentářem, případně další 
městem požadované upřesňující materiály,  

o) předložit městu nejpozději do 28. 2. příslušného kalendářního roku výsledky 
hospodaření dopravce za předchozí kalendářní rok, spolu s výpočtem doplatku 
kompenzace a do 30. 6. příslušného kalendářního roku výsledky hospodaření za  
předchozí kalendářní rok, schválené valnou hromadou dopravce, 

p) provozovat MAD hospodárně a s minimálním dopadem na životní prostředí, 
q) zajišťovat vysokou kvalitu a úroveň přepravy cestujících: 

- zvyšováním množství nízkopodlažních autobusů, minimálně v rozsahu 
uvedeném v příloze k této smlouvě, 
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- zajišťováním přesnosti provozu autobusů, 
- poskytováním aktuálních a přesných informací cestujícím,  
- zvyšováním možností nákupu jízdních dokladů, 
- snižováním míry opotřebení a průměrného stáří vozidel MAD 

r) provozovat vlastní dopravní dispečink, 
s) přílohou č. 9 této smlouvy je seznam dopravních prostředků dopravce určený k 

zajišťování závazku veřejné služby podle této smlouvy. Dopravce se zavazuje 
současně s předložením vyúčtování oznámit městu i případné změny v dopravních 
prostředcích určených k zajišťování závazku veřejné služby podle této smlouvy. 

 
2. Město se zavazuje: 

a) plnit své závazky obsažené v této smlouvě, 
b) přizvat dopravce ke všem jednáním ve věci dopravních změn na území města, 
c) informovat dopravce o všech připravovaných opatřeních, která podstatným 

způsobem ovlivní stávající požadavky na rozsah a vedení linek MAD, 
d) zajistit údržbu, sjízdnost a schůdnost místních komunikací dotčených provozem 

MAD včetně zastávek a autobusového nádraží, 
e) jedenkrát týdně zajišťovat čištění a údržbu zpevněných pochůzných ploch 

autobusových zastávek a vyvážení odpadkových košů z těchto zastávek. V zimním 
období provádět čištění a odstraňování sněhu a náledí na zastávkách tak, aby byla 
zabezpečena schůdnost, 

f) zajišťovat správu, údržbu a opravy stávajících, příp. nově vybudovaných přístřešků 
zastávek MAD a jejich příslušenství, které jsou v majetku města, 

g) prostřednictvím Městské policie vytvářet podmínky pro plynulé zabezpečení MAD, 
h) město je povinno zajistit na každý jednotlivý kalendářní rok zdroje pro obnovu 

dopravní infrastruktury a vozového parku potřebného pro zabezpečení závazku 
veřejné služby v požadovaném rozsahu. 

3. Při plnění této smlouvy jsou strany povinny si poskytnout vzájemnou součinnost a zajistit 
průběžnou koordinaci přípravy potřebných podkladů a dokumentů dle této smlouvy. Za 
tím účelem každá ze stran určí kontaktní osobu, popř. více kontaktních osob, které budou 
zajišťovat naplnění povinností stanovených v předchozí větě. 

 
 

XI. Sankce 
 
1. V zájmu zajištění plynulosti MAD zaplatí dopravce městu smluvní pokutu ve výši: 

a) 30,- Kč za každý vynechaný přepravní kilometr na území města, pokud podíl 
vynechaných přepravních kilometrů přesáhne 3 % a nepřesáhne 5 % ze stanoveného 
rozsahu přepravních kilometrů na příslušný kalendářní rok, 

b) 60,- Kč za každý vynechaný přepravní kilometr na území statutárního města, pokud 
podíl vynechaných přepravních kilometrů přesáhne 5 % ze stanoveného ročního 
rozsahu přepravních kilometrů na příslušný kalendářní rok. 

Neprovede-li dopravce přepravní výkony prokazatelně bez vlastního zavinění, má právo 
požádat město, aby takto vynechané kilometry nebyly započítány do základu pro výpočet 
smluvní pokuty. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce se neuplatní, jestliže důvodem 
k vynechání kilometrů byla stávka zaměstnanců dopravce, rozhodnutí správního úřadu 
nebo okolnost objektivně vylučující odpovědnost dopravce.  

2. Pokud dopravce neuhradí ve stanoveném termínu smluvní pokutu za neprovedené 
přepravní výkony, je povinen za každý kalendářní den prodlení zaplatit městu úroky 
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
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3. Pro případ prodlení města s úhradou kompenzace, doplatku kompenzace nebo prodlení 
dopravce s vrácením přeplatku kompenzace se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. U smluvních pokut, které jsou v této smlouvě určeny konkrétní částkou uvedenou 
v korunách českých, může město požadovat navýšení takovéto smluvní pokuty o inflaci za 
období od roku uzavření této smlouvy do roku, kdy nárok na smluvní pokutu vznikl. 

5. Případný nárok na náhradu škody zůstává zaplacením smluvních pokut nebo úroků 
z prodlení nedotčen. 

6. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení stanovených v této smlouvě je 14 dnů 
od projednání případu a zaslání příslušné výzvy k zaplacení, a to na příjmový účet 
příslušné smluvní strany, uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
 

XII. Doba platnosti smlouvy a možnost její výpovědi 
 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou na období od 01.07.2015 do 30.06.2025. 
2. Trvání této smlouvy končí: 

a)  uplynutím doby smluveného trvání dle bodu 1, 
b) písemnou dohodou obou smluvních stran, 
c) zánikem všech oprávnění dopravce provozovat dopravu, která je předmětem této 

smlouvy, 
d) dnem, kdy dopravce přestane být ve smyslu této smlouvy a platné legislativy, tzv. 

vnitřním provozovatelem. Trvání smlouvy však končí k poslednímu dni kalendářního 
roku, ve kterém přestal být dopravce vnitřním provozovatelem, pokud bezprostředně 
hrozí nebezpečí přerušení poskytování služeb, 

e) vypovězením této smlouvy některou ze smluvních stran pro její závažné porušení. 
3. Dopravce může vypovědět smlouvu pro závažné porušení smlouvy pouze z důvodu 

prodlení města s úhradou plateb za kompenzaci nebo doplatku kompenzace, a to obojí 
delšího tří měsíců. 

4. Město je oprávněno smlouvu vypovědět pouze pro závažné porušení povinnosti dopravce 
využít výši kompenzace v souladu s platnou legislativou a nebo z důvodu neplnění 
závazku veřejné služby podle této smlouvy dopravcem, čímž se rozumí neuskutečnění 
žádného ze smluvených výkonů po dobu delší než 3 kalendářní dny, ledaže neplnění 
závazku bylo zapříčiněno důvody, které nejsou na straně dopravce a dopravce je nemůže 
ovlivnit (tzv. důvody vyšší moci, a to např. válka, občanské nepokoje, teroristické činy 
nebo hrozba teroristického činu, epidemie, výbuchy, zásahy bleskem, zemětřesení, vánice, 
povodně, požáry, vichřice, bouře nebo jiné působení přírodních živlů, stávky) a nebo z 
důvodu opakovaného, nejméně trojího, prokázaného závažného porušení závazků 
dopravce či Standardů kvality a bezpečnosti poskytovaných služeb dopravcem, které 
následovalo po předchozím písemném vytčení takového porušení ze strany města s tím, že 
byla dopravci poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě porušení, a kterých se dopravce 
dopustil v průběhu téhož kalendářního roku trvání této smlouvy. 

5. Úmysl vypovědět smlouvu musí strana oprávněná oznámit straně povinné, bez zbytečného 
odkladu poté, kdy strana povinná porušila své povinnosti se stanovením dodatečné lhůty k 
nápravě závadného stavu. 

6. Bez ohledu na uvedené je smluvní strana, v jejíž neprospěch byla smlouva porušena 
oprávněna smlouvu vypovědět, aniž by poskytovala dodatečnou lhůtu k nápravě 
závadného stavu, jestliže strana, která smlouvu porušila, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní. 
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7. Výpovědní lhůta činí šest měsíců a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž došlo k prokazatelnému doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

8. Veškerá nevypořádaná práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy městu či dopravci ke 
dni ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat obdobně dle příslušných 
ustanovení této smlouvy bez zbytečného odkladu po ukončení jejího trvání. 

9. Ukončením trvání smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Ukončení smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklého porušením smlouvy, 
řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy. 

 
 

XIII. Změny a doplňky smlouvy 
 

1. Pokud se některé ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, smluvní 
strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

2. Změny a doplňky této smlouvy se provádějí číslovanými dodatky na základě dohody 
stran, které za město před jejich uzavřením schvaluje zastupitelstvo města, za dopravce 
představenstvo. 

3. Pokud jedna smluvní strana vyzve druhou písemně k jednání o změně nebo doplnění této 
smlouvy, je druhá smluvní strana povinna se do 15 kalendářních dnů od obdržení výzvy 
jednání zúčastnit. 

 
 

XIV. Přechodná a závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva ruší a nahrazuje Smlouvu na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z 
provozu městské autobusové dopravy v Děčíně pro období 2009-2018 ze dne 17.12. 2008, 
ve znění jejích změn a dodatků (dále jen „původní smlouva“). Finanční závazky stran, 
které byly dojednány či vznikly na základě původní smlouvy, budou po jejím ukončení 
vypořádány podle pravidel stanovených v původní smlouvě. 

2. Uzavření smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města usnesením č. ZM 15 06 07 10 
dne 25.06.2015. 

3. Tato smlouva je sepsána a podepsána v 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 2 stejnopisy.    

4. Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že ji nepodepsaly 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným 
projevem vůle, což stvrzují podpisy svých zástupců.  

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 01. 07. 2015. 
 
 
 

Přílohy: 
 
Příloha č. 1   Přehled tras linek MAD 
Příloha č. 2   Jízdní řády MAD (tato příloha byla již předána na Magistrát města Děčín a           
                      nebude k této ani v dalších letech přikládána) 
Příloha č. 3   Smluvní přepravní podmínky MAD 
Příloha č. 4   Tarifní podmínky MAD a ceny jízdného 
Příloha č. 5   Standardy kvality a bezpečnosti služeb veřejných služeb  



Příloha č.6 Yýchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu
Příloha č. 7 Pravidla výpočtu kompenzace závazfruveřejné služby
Příloha č. 8 Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace
PříIoha č. 9 Seznam dopravních prostředků určených k zajišťování závazkuveřejné

službv

2 I -06- 2015
?b.0b.  ? r r i

V Děčíně dne V Děčíně dne

Za statutitmi město Děčín : Za D opravni podnik města Děčína a. s. :

I

I

\ Ing.Vladislav Raška
\ předseda představenstva

Mgr. Marie Blaž-ková
primátorka

Ing. Martin Weiss
člen představenstva
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Příloha ě. 3 Smluvní přepravní podmínky MAD

Dopravní podnik města Děčína, a.s., Děčín VI' Dě|nická|06

sMLUYNÍ pŘBpnavxÍ ponuÍNKY PRo vpŘunvou sILNIčNÍ osonnÍ DoPRAW

které na zák|adě zákona ě.1II/|994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů
avsouladu svyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb. ze dne 15. června 2000
o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu vydává Dopravní podnik města
Děčína, a. s.

1.Zák|adní pojmy

1.1 Veřejná silniční osobní dopravní činnost: činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě
osob, zavazadel, věcí a živých zvířat vozidly ve veřejné linkové dopravě včetně městské
autobusové dopravy

1.2. Dopravce: Dopravní podnik města Děčína, a. s.

l.3. Pověřená osoba: řidič nebo jiná osoba dopravce, která se prokáže kontrolním odznakem
nebojiná osoba dopravce' která se prokáže průkazem dopravce s oprávněním dávat cestujícím
pokyny apÍkary

1.4. osoba s omezenou schopností pohybu a orientace: osoba postižená pohybově, zrakově
a sluchově, osoba pokročilého věku, těhotnážena a rodič s dětmi do věku tří let.

1.5. Průkaz TP, ZTP, ZTP/P: prukazy, jejichž držitelé jsou natolik zdravotně postiženi, Žetato
postižení odůvodňují poskytování mimořádných ýhod.

l.6. Návyková látka: alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé
nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávaci schopnósti nebo
sociální chování.

1.7. osobní údaj: jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa, uvedené v osobním
dokladu cestujícího vydaném příslušným správním úřadem.

|.8. Zavazadlo: snadno přenosná věc, kterou vzhledem krozměrum a hmotnosti lze snadno
umístit ve vozidle nebo bez obtíží naložit do vozidla a nemůže-li tato věc svou povahou
poškodit nebo znečistit cestující nebo vozidlo.

2. Přepravní smlouva

2.| Právní vztah mezi dopravcem a cestujícím vzniká uzavřením smlouvy o přepravě osob
přepravní smlouva). Součástí přepravní smlouvy se stiívá tento přepravní Íád, ke kterému
cestuj ící přistoupí uzavřením přepravní smlouvy.

2.2. PÍepravní smlouva j e uzavřena:
a) jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jizdního dokladu tím, Že nastoupí do

vozidla
b) jestliže cestující není drŽitelem jízdního dokladu: nastoupením do vozidla a

bezodkladn ým zap|acením j ízdného
2.3. Dopravce se přepravní smlouvou zavazuje přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice

cílové řádně a včas.

2.4. Cestující se přepravní smlouvou zavazuje, Že při přepravě bude dodržovat tento přepravní řád
a smluvní přepravní podmínky, zap|atí jizdné podle tarifu, s qýjimkou osob přepravovaných



podle vyhlášených přepravních podmínek a tarifu bezplatně. Uzavřením přepravní smlouvy 
přistupuje cestující na smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem.  

 
2.5. Přepravní smlouva je splněna: 

 a) řádným provedením přepravy podle uzavřené přepravní smlouvy 
 b) provedením přepravy v jiném než ve smluveném rozsahu, došlo-li k oprávněnému 

 vyloučení cestujícího z přepravy pověřenou osobou 
 
3. Jízdní doklady 
 
3.1. Jízdními doklady jsou: 
 a) jízdenka pro jednotlivou jízdu a přestupní jízdenka, opatřená obchodním jménem 

 dopravce a obsahující  nástupní a cílovou stanici nebo přepravní pásmo, výší a druh 
 jízdného, případně výši slevy, údaj o platnosti spolu s případnými dalšími údaji 
 umožňujícími kontrolu platnosti a správnosti použití jízdenky, 

 b) jízdenka časová je čipová karta opatřená obchodním jménem dopravce. Čipová karta 
 je zkontrolovatelná čtecím zařízením umístěným ve vozidle, 

 c) průkaz, jehož držitel má právo na přepravu. 
  
3.2. Jízdní doklad je neplatný, jestliže: 
 a) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené vyhlášenými tímto 

 přepravním řádem,  tarifem nebo zvláštním předpisem, 
 b) není řádně vyplněn, 
 c) je  poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho 

 použití, 
 d) údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny, 
 e) je použit neoprávněnou osobou, 
 f) uplynula doba jeho platnosti, 
 g) je používán bez vyžadované fotografie, 
 h) nejde o originál, 
 i) jízdní  doklad, který opravňuje k přepravě jen  ve spojení s jiným dokladem, je 

 neplatný, jestliže se cestující tímto jiným dokladem neprokáže. 
 
3.3. Neplatnou jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo jízdenku časovou je pověřená osoba 

oprávněna odebrat v případech uvedených v předchozím odstavci pod písm. c), d), e), f), g) a 
h). Z jiných jízdních dokladů je oprávněna pověřená osoba zjišťovat osobní údaje potřebné na 
vymáhání zaplacení jízdného a přirážky. 

 
4. Podmínky prodeje jízdenek a vrácení jízdného dopravcem při neprovedení dopravy 
 
4.1. Jízdenku pro jednotlivou jízdu si cestující zakoupí bezprostředně po nástupu do vozidla před 

započetím jízdy prostřednictvím odbavovacího systému nainstalovaného ve vozidle.    
  
4.2. Cestující má možnost si zakoupit jízdenku a místenku na vybrané spoje linkové dopravy 

předem na místech k tomu určených. Místo, na které byla zakoupena místenka může cestující 
bez místenky obsadit je v případě, není-li nárokováno toto místo cestujícím s platnou 
místenkou. 

 
4.3 Cestující má právo na vrácení jízdného při neprovedení přepravy z důvodů, které jsou na 

straně dopravce, po předložení jízdenky a dokladů o tom, že přeprava nebyla provedena. 
 
4.4. Cestující, který byl vyloučen z přepravy, nemá právo na vrácení jízdného. 
 
4.5. Cestující, který se ve vozidle po započetí přepravy neprokáže na výzvu pověřené osoby 

platným jízdním dokladem, zaplatí pověřené osobě za přepravu jízdné vyhlášené tarifem a 
přirážku ve výši 500,-- Kč. Nelze-li spolehlivě zjistit nástupní zastávku cestujícího, považuje 



se za nástupní zastávku výchozí zastávka spoje. Jestliže cestující přepravuje psa nebo 
zavazadlo, přičemž cestující za psa nebo zavazadlo nezaplatil příslušné jízdné, zaplatí 
pověřené osobě za přepravu jízdné vyhlášené tarifem a přirážku ve výši 100,-- Kč 

 
4.6. Jestliže cestující nebyl v důsledku zpoždění odjezdu nebo příjezdu spoje nebo ztráty přípoje 

přepraven včas, nemá právo na náhradu škody. 
 
5. Povinnosti cestujícího 
 
5.1. Cestující  je  při přepravě povinen starat se o vlastní bezpečnost a zdržet se všeho, co by 

mohlo ohrozit bezpečnost přepravy, jeho vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních 
cestujících, pořádek a  klid ve vozidle nebo působit rušivě na osádku vozidla při výkonu 
dopravní služby nebo na ostatní cestující. 

 
5.2. Cestující je povinen: 
 a) dodržovat vyhlášené přepravní podmínky 
 b) přesvědčit se, zda mu byla vydána jízdenka podle jeho požadavků, 
 c) dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují na zajištění bezpečnosti a 

 plynulosti dopravy,  jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících, 
 d) na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem; neprokáže-li se  platným 

jízdním  dokladem, zaplatit přirážku nebo se prokázat osobními údaji  potřebnými na 
vymáhání zaplacení přirážky, 

 e) na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržení přepravního řádu nebo  pokynu 
a příkazu  pověřené osoby nebo za znečištění vozidla nebo za rušení klidné  přepravy 
cestujících nebo jiné obtěžování cestujících. 
 

5.3.Cestujícímu není při přepravě zejména dovoleno 
 a) mluvit za jízdy na řidiče, 
 b) otvírat za jízdy dveře vozidla, 
 c) vyhazovat za  jízdy z vozidla předměty nebo  je nechat vyčnívat ven, 

d) vystupovat za  jízdy z vozidla nebo  nastupovat do vozidla nebo se vyklánět z  vozidla, 
 e) nastupovat do vozidla prohlášeného za obsazené, 
 f) nastupovat do vozidla s obutými kolečkovými bruslemi, 
 g) uvádět bezdůvodně v činnost návěstní zařízení ve vozidle, 
 h) zdržovat se v prostoru vyhrazeném pro řidiče nebo jiného člena osádky a v prostoru, 

 který znemožňuje řidiči bezpečný výhled z vozidla, 
 i) bránit  použití  provozních  zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla, 
 j) kouřit ve vozidle, 
 k) chovat se hlučně, provozovat hudbu, zpěv, 
 l) používat  hlasitě  rozhlasový  přijímač  nebo jiné reprodukční zařízení, 
 m) znečisťovat nebo poškozovat vozidlo. 

Cestující je povinen uposlechnout a dbát pokynů a příkazů pověřených osob udílených k 
zajištění bezpečné,  klidné a plynulé přepravy.  

 
6. Nástup a výstup cestujících 
 
6.1. Cestující může nastoupit do vozidla nebo z něj vystoupit jen na zastávce. Cestující je povinen 

pro výstup použít dveře podle jejich označení. Nástup do vozidla je povolen pouze předními 
dveřmi. Nástup do vozidla jinými dveřmi je povolen pouze po předchozím souhlasu pověřené 
osoby.  

 
6.2. Cestující je oprávněn ve vozidle obsadit jen jedno volné místo k sezení. 
 
6.3. Cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace je umožněn nástup do vozidla všemi 

dveřmi vozidla, které jsou určené pro cestující. Tito cestující mají též přednost při obsazení 
míst k sezení, která jsou ve vozidle vyhrazená a označená pro přepravu těchto osob. 



 
6.4. Přednost mají vystupující cestující před nastupujícími.  
 
6.5. Zastaví-li vozidlo z provozních důvodů na místě, kde podle jízdního řádu nezastavuje, může 

cestující vystoupit jen se souhlasem řidiče nebo jiné pověřené osoby. Vyžadují-li to provozní  
důvody, je  cestující povinen na pokyn pověřené osoby z vozidla vystoupit a do vozidla opět 
nastoupit.  

 
7. Podmínky přepravy dětí 
 
7.1. Děti do 6 let lze přepravovat pouze v doprovodu cestujícího staršího 10 let. 
 
7.2. Dítě, které je podle tarifu bezplatně přepravováno, může s cestujícím, který jej doprovází, za-

ujmout  jen 1 místo k sezení, nejsou-li ostatní místa volná.  
 
8. Podmínky přepravy dětských kočárků a jízdních kol 
 
8.1. Cestující může vzít do vozidla k přepravě dětský kočárek s dítětem, jestliže to technické 

provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují, a to jako ruční 
zavazadlo. 

 
8.2. Cestující s dětským kočárkem s dítětem může do vozidla nastoupit pouze se souhlasem řidiče 

a vystoupit s vědomím řidiče dveřmi, které jsou určeny dopravcem. Cestující musí umístit 
dětský kočárek s dítětem na místě ve vozidle určeném. 

 
8.3. Pro přepravu dětských kočárků bez dítěte a jízdních kol platí ustanovení o přepravě 

spoluzavazadel.  
 
9. Podmínky    přepravy   cestujících  s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace  a    
    podmínky přepravy vozíků pro invalidy 
 
9.1. Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení 

na sedadlech pro ně vyhrazených. Pokud není u těchto osob jejich právo zřetelně patrné, 
prokazují svůj nárok příslušným průkazem. Jiný cestující, který takové místo obsadil, je 
povinen cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace místo uvolnit. V každém  
vozidle jsou vyhrazena a označena nejméně 2  místa k  sezení pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Cestující je povinen na pokyn pověřené osoby uvolnit další 
místo k sezení pro cestujícího, který to vyžaduje vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu 
stavu. 

 
9.2. Cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace je umožněn nástup do vozidla všemi 

dveřmi vozidla, které jsou určené pro cestující. 
 
9.3. Dopravce přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy, jestliže to technické provedení vozidla, 

obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují a cestující si zajistí pomoc při nakládání a 
vykládání vozíku pro invalidy. Cestující na vozíku pro invalidy může do vozidla nastoupit 
pouze se souhlasem řidiče a vystoupit s vědomím řidiče.  

 
10. Podmínky přepravy zvířat 
 
10.1. Cestující může vzít s sebou do vozidla drobná domácí a jiná malá  zvířata, pokud tomu 

nebrání zvláštní předpisy (např. zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve 
znění pozdějších předpisů), není-li jejich přeprava ostatním cestujícím na obtíž a jsou-li 
uzavřena v klecích, koších nebo  jiných vhodných  schránách s nepropustným dnem. Zvíře 
lze přepravovat jen v doprovodu cestujícího a pod jeho dohledem. Pro přepravu schrán se 
zvířaty platí ustanovení o přepravě ručních zavazadel. Beze schrány je možno vzít do 



vozidla psa, který má bezpečný náhubek a je držen na krátké šňůře. V době zvýšených 
nároků na přepravu může pověřená osoba psa beze schrány odmítnout. Psy určené 
k doprovázení nevidomých osob a nevidomé osoby doprovázející, jakož i služebního psa 
nelze vyloučit z přepravy ani jejich přepravu odmítnout. 

 
10.2 Je vyloučena přeprava zvířat: 

a) nemocných, 
  b) jedovatých, 
  c) nebezpečných, 
  d) neklidných. 
 e) znečištěných 
 
11. Podmínky přepravy zavazadel a drobných věcí 
 
11.1. Cestující může vzít s sebou k bezplatné přepravě ruční zavazadla, která má cestující u sebe 

nebo která vzhledem k jejich rozměru, délce nebo hmotnosti lze rychle a bez obtíží naložit a 
umístit ve vozidle nebo v prostoru pro zavazadla, a to  za předpokladu, že neohrožují 
bezpečnost přepravy, nejsou ostatním cestujícím na obtíž a nejedná se o věci vyloučené z 
přepravy. Cestovní zavazadla nelze přepravovat.  

 
11.2. Jízdní kolo umístěné v době přepravy na speciálním přívěsu dopravce je považováno za  

spoluzavazadlo.  
 
11.3. Oddělenou přepravou je přeprava zavazadla uloženého na místě určeném dopravcem nebo 

pokynem pověřené osoby mimo prostor vozidla určený pro přepravu cestujících nebo v 
tomto prostoru na místě, kde cestující nemá možnost na své zavazadlo dohlížet. 

 
11.4. Zavazadlem nejsou drobné věci, které má cestující u sebe, může je držet v ruce a které 

neomezují přepravu ostatních cestujících. 
Zavazadlem nesmí být věc nebezpečná nebo věc o hmotnosti vyšší než 50 kg.  

 
11.5. Pověřená osoba ve sporných případech určí, zda věc, kterou bere s sebou cestující, bude 

přepravována  jako drobná věc nebo ruční zavazadlo. 
 
12. Přeprava nebezpečných věcí 
 
12.1. Při  přepravě osob nelze přepravovat nebezpečné věci. Nebezpečné věci jsou látky a 

předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou 
ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí. Za nebezpečnou 
věc je pro účely tohoto přepravního řádu považována zejména nabitá zbraň, věc výbušná, 
jedovatá, radioaktivní, těkavá a žíravá 

 
12.2. Je povoleno přepravovat: 

a) přenosnou ocelovou láhev s kapalným topným plynem pro domácnost o celkovém   
obsahu nejvýše 10 kg, 

     b)  nádobu s topnou naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l, 
     c)  elektrický akumulátor zajištěný proti zkratu a se zajištěnými odplynovacími otvory. 
 
12.3. Ve vozidle lze přepravovat pouze jednu z těchto nebezpečných věcí. 
 
12.4. Cestující je povinen před nástupem do vozidla ohlásit přepravu této nebezpečné věci 

pověřené osobě  a umístit ji ve vozidle podle jejích pokynů.  
 
13. Řidič vozidla 
 
13.1. Řidič zodpovídá za pořádek a klid ve vozidle a za dodržování jízdního a přepravního řádu. 



 
13.2. Řidič je: 

a) oprávněn dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti,  bezpečnosti a 
plynulosti   dopravy  nebo bezpečnosti ostatních cestujícíc 

b) oprávněn vyloučit z přepravy  cestujícího, který  se na  výzvu řidiče nebo jiné pověřené 
osoby neprokáže platným  jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a 
přirážku,  

c) oprávněn vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud 
přes upozornění nedodržuje přepravní řád, jeho pokyny a příkazy nebo pokyny a příkazy 
jiné pověřené osoby, znečišťuje vozidlo, 

d) oprávněn vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud 
svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje 

e) oprávněn nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy osobu či osoby pod vlivem 
návykové látky, 

f) oprávněn nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo 
zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a  pohodlné přepravy 
cestujících  nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují 
přepravní podmínky, zejména obsaditelnost vozidla, 

g) oprávněn uložit  cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit 
přirážku nebo vyžadovat  od  cestujícího osobní údaje potřebné na vymáhání přirážky 

h) oprávněn zjišťovat z jízdních dokladů osobní údaje potřebné na vymáhání zaplacení 
jízdného a přirážky, 

i) nápomocen radou nebo pokynem cestujícímu, který si neví rady s odbavovacím 
systémem. 

j) nápomocen jiné pověřené osobě při výkonu jejich služebních povinností, zejména při 
zásahu, napadení, přivolání policie apod. 

 
14. Povinnosti dopravce 
 
14.1. Dopravce je v zájmu zajištění bezpečnosti a řádné péče o cestující  při poskytování 

přepravních služeb  povinen zajistit: 
a) na místech  určených pro styk s cestujícími podávání informací o jízdních řádech, 

o vyhlášených  přepravních podmínkách a o tarifu, 
b) uveřejnění alespoň podstatné části vyhlášených přepravních podmínek a tarifu pro daný 

spoj ve vozidle, 
c) vydání písemného potvrzení o přerušení jízdy nebo délce zpoždění spoje, jestliže o to 

cestující pověřenou osobu požádá, 
d) cestujícím pohodlí v rozsahu odpovídajícím vyhlášeným přepravním podmínkám 

a pořádek, čistotu a klid ve vozidle. 
e) znovuzastavení každého třetího vozidla v úrovni označníku, stojí-li v zastávce současně 

více vozidel;  znovuzastavení    každého    vozidla   v  úrovni  označníku v  
 případě, že v zastávce se nachází případně znamení k zastavení, dává osoba s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 
 
Projednáno a schváleno v představenstvu a.s. dne 1. 9. 2004, tímto se zároveň ruší smluvní 
přepravní podmínky MHD v Děčíně ze dne 2. 8. 2000 a smluvní přepravní podmínky linkové 
dopravy ze dne 30. 10. 2002. 
 

      Dopravní podnik města Děčína, a.s. 



Příloha č. 4 Tarifní podmínky MAD a ceny jízdného

CENY.rÍzonrHo A TARIFNÍ pootvtÍNry V MĚSTSKI
AUToBUSovÉ DOPRAvE pnovozovANÉ opnnD, a.s.

PLATNE OD 1. DUBNA 2015
TARTTM

C. BEZPLATNAPREPRAVA

l. Regulovaní cenovým výměrem MF čR

a) děti do 6 le!

b) držitelé kany sociálních systémů. která slouá jako prukz 'fiP., a ''ZTP/P,.lebo prikm,,ZTF, a,JT?/P.. včetně průvodce a vodicího psa'

2. ostatníbeplatnápřeprava

a) kočrárek s ditětem,

b) po|icisté České r€pBbliky a Justiění stráže okresního souduv Děěíně, strážníci Městské po|icie v Děčíně poue v unifomě' asistenti prevence kriminality Městské policie Y

předepsmém stejnokroji a po předložení prrikm reěstn@ce,

c) pracowíci sťediska oěstshých služeb v pracovní dny od 06:00 do 15:00 hodin po piedložení průka,

d) jedna pojízdná tďka na kolečkách'

e) pes přepravovoý ve schriíně' ktoá nepřesáhne roměry 20x30x50 cm'

D. TARIFNÍ PoDMÍNKY A zPŮsoB oDBAVENÍ cEsTUJÍcÍcH

1.ZriLkladnijízdnéjepř € supnian €přestupníajeplacenočipovoukartounebovhotovost i 'Čipovoukďfobdržicestu.1icízapop1at €kMpracovištip

jizdenku nebo hotovost (elekronická peněženka. dalejen EP)'

2. Čipovou kaltuje nutné bez proďeni a bez ryaání po násfupu do autobusu přiložit ke ěteěce abudovaé v mincowim systému' Pro odbav€ní čipovou kanouje plataá vždy cena

uvedenávčá5tiAtěchtotaifnichpodminekvesloupcioaačenémEP.Z1ewěnéjízdnéplacenéčipovoukartoumusícestuj icínahlásit ř id ičiautobusupředpř i lož €nímkkečt €čoe.

Cesmjícím je umožněnajedna jizda na dJuh při platbě čipovou kanou. D1užlou částkuje cestujicí poúnm uhradit pŤi dobijeni čipové karry na pracovišti předprodcje jízdcnek'

3. PÍohotovostnízpuobplacenije plamávždycenauvedm{včást iAtěchtotar iaíchpodmínekve sloupcioaačcnqn,.Hotovost ' .cosfjíci j €povinenplat i t j izdnéapřeawéjmv

odpočítanýchmmcích,kteréjepovinensipř1pÍav1tpřednástupemdoautobusu.Plati-lizaviceosobnajednoqjepovinenpředemoh|rísitídičijejichp

společně' Miacowi systém pňjíoá mince v hodnotě 1'-; 2,-; 5'-; 10,-; 20,-; 50'- Kě a přeolatek iízdnóho neirací.

4.Požadaveknavydání24hodinovéapřestupníj izdenkymusícesfjícínahlásit ř id ičipř inástupudoautobusu'Přestupníj izdenkamádvěčást i .Pmiěástpřestupnijí&

cestujicí a drúou část si odebore od oesujícího drúý ňdič, ktery cesujícimu vystaví kontrolni jízdenku s nulovou hodnotou.-

5. Na všech linkách městské autobusové dopravy ( 0' . 1. pásmo ) platí jízdenka REGIoNet Labe . Elbe

6.PracouštěpředprodejesenacházinaautobuovémnádražívUhelnéul ic i 'DěčinIV'Dobijeníčipoýchkďetazakoupeníjízd €nkyRegimetLabe-Elbejetakémožnénačapacísci

DPMD,a.s' na DělÍIické ulici' v Děčíně VL

7. Cestujici, kteý se ve vozidle po započeti přepralry neprokaže na vým pověřmé osoby plahýmjízdnim dokladenr' aplatí pověřené osobě za přeprawjízdné lyhlášmé tarifm a

přnrižku ve výši 500'- Kč'

E. Úplnéaěnísmluwíchpřeprawíchpodmínekproveřejnousílničníosobn,ídoprawjepřistupnénaint€metoÚchstÍánkách w.dpmd.c4 zkácenáverzejev1těšmav každém

autobusu.

vní podnik města

A'I. Z{KLADNÍ.rÍzonÉ - NEPŘESTUPNÍ TARIF

1. Dosoělá osoba stáÍši 15 let

2.

4. J izdenkasÚsfupemdotřet i  asÍávkyodstaniccnáshrpu (stďic inásrupuvton €počitaje).dospě|áosobastarší 15]et.

A.II. ZAKLADNI JIZDNE - PRESTI]PNI TARIF
l . Dospělá osoba starší I 5 |et í plaú pÍo ieden ořesfup Po . Pá do 90 minBt so+Ne+sv i 20 minut od wstavení i i

dowšefli ó let do 15 let věku íDlatí DÍo ieden DřesfuD Po - Pá do 90 minut so+Ne+sv l20 minut

3 ' Kombinovaá základní . dosoělá osoba starši 1 5 let + zavuadlo

4. Kombinovaná ml'hodnění - děú 6 let až 1 5 let věku + avmdlo

A,|II. 24 HoDINovA J|zD EN KÁ
l. DosDělá osoba stďší 15 let í Dlati 24 hodin od wstaveni

2' Děti

B. cAsovE JIZDENKY (pou7e ěipové karlyuldané DPMD,a.S')
l. Dospělá osoba starší 15 |et

2' z|wněíé pro:

a) děti od dowšení 6 let do 15 let věku ( žákovské - plati ve všech pásmech )

ťicetidemi

b) žáJ<y staÍši 15 let a studenty do 26 tet ( studentské )

devadesátidemi

stoosmdesátidemí

c) občmé nad 70 let. s účimosti od 10.1 2-2012 dárci lcve nositelé

d) občaénad75 let,s irčimostíodl '92014 ačlenovéKoďederacepol i t ickýchvězňů

3. Přenosné bu fotograÍie

třicetidemí

devadesátidemi

v to n€Dočítaie ) - děti od dowšení ó let do 1 5 let věku

0' TABIFNÍ PÁsMo - zahmuje město Děčín.

1. TARIFNÍ PÁsMo . přestupni astávky na okaji kaastru města Děěín, které
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Příloha č. 5 Standardy kvality a bezpečnosti služeb veřejných služeb 
 
STANDARDY KVALITY SLUŽEB  
 
Následující body jsou garantovány dopravcem při zajištění služeb MAD na území 
statutárního města Děčín. 
 

1. Odbavení a služby cestujícím 
1.1. Způsob odbavení MAD  
Dopravce využívá k odbavení elektronický odbavovací systém na bázi bezkontaktních 
čipových karet (BČK), který je plně funkční a řádně nastaven. Nástup je umožněn 
předními dveřmi a výstup dveřmi ostatními. Výjimku tvoří nástup s kočárky a invalidními 
vozíky, kdy je možné využít dveře do vozidla k tomu konstrukčně uzpůsobené. 
K odbavení dochází u řidiče s umožněním platby v hotovosti do mincovního automatu, 
nebo elektronicky přiložením BČK ke čtecímu zařízení. Výše platby se řídí schválenými 
tarifními podmínkami. 

1.2. Způsob kontroly  
Kontrola jízdních dokladů bude prováděna ihned při nástupu cestujícího do vozidla a to: 

1. Vizuálně řidičem – oprávněnost použití BČK s fotografií, nároku na slevu nebo 
jízdy zdarma (ZTP), v případě poruchy odbavovacího zařízení i platnosti jízdních 
dokladů papírových. 

2. Elektronicky – kontrola zůstatku v EP s vazbou na prodej jízdenky či služby. 

3. Elektronicky – kontrola platnosti jízdenky (krátkodobé i dlouhodobé) nahrané na 
BČK a to v její časové a prostorové platnosti. 

4. Elektronicky – platnost karty BČK resp. porovnání její platnosti s Black listem a 
její případné odmítnutí. 

5. Vizuálně revizorem – oprávněnost použití BČK s fotografií, platnosti papírových 
jízdních dokladů. Tento způsob kontroly je prováděn externí společností nejméně 
2x ročně. 

6. V zákaznickém centru kontrola dokladů dokládající nárok na zvýhodněné jízdné. 

1.3. Služby cestujícím 
Dopravce zajišťuje prodej, reklamace, výměny a dobíjení BČK ve svém Zákaznickém 
centru na terminálu v Uhelné ulici. Dobíjení BČK je současně umožněno na Dobíjecích 
bodech a to na Čerpací stanici dopravce na Dělnické ulici a v Plaveckém areálu.  
Dopravce garantuje tyto informace:  

1. vedení linek MAD s uvedení rozsahu provozu.  

2. Smluvní přepravní podmínky a tarifní podmínky. 

3. Schéma sítě MAD. 

4. Informace o změnách a nepravidelnostech v provozu MAD. 

5. Informace o jízdních řádech. 

 
Rozsah služeb pro cestující přehledně ukazuje tabulka 1. 
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Tabulka 1 Přehled poskytovaných a garantovaných služeb 
 

  

Zákaznické 
centrum na 

terminálu DP 
v Uhelné ulici 

Dobíjecí bod 
Čerpací 

stanice DP 
na Dělnické 

ulici 

Dobíjecí bod 
Aquapark 

Děčín  
Dispečink 

v Uhelné ulici 
Dispečink na 
Dělnické ulici 

Otevírací doba 
Po – Pá 

Nonstop 
Po – Ne 

6:00 – 18:00 18:00 – 6:00 
7:30 -17:00 10:00 -20:00 

Informace o dopravě ne ne ne ano ano 

Informace o jízdních řádech ano ne ne ano ano 

Informace o tarifu ano ne ne ano ano 

Informace o čipové kartě ano ne ne ne ne 

Pořízení čipové karty ano ne ne ne ne 

Pořízení elektronické fotografie 
pro čipovou kartu ano ne ne ne ne 

Dobití elektronické peněženky ano ano ano ne ne 

Dobití časové jízdenky ano ano ano ne ne 

Nahlášení ztráty čipové karty ano ne ne ano ano 

Reklamace čipové karty ano ne ne ne ne 

Výdej rezervační místenky pro 
cyklobus ne ne ne ano ne 

 
 

1.4. Informace na internetu  
Dopravce umožňuje získání informací na webových stránkách www.dpmdas.cz. 
Informace prezentované na vlastních stránkách společnosti musí být aktuální, ve vhodné 
podobě, rychlé a vypovídající. 
Informace o provozu MAD musí obsahovat aktuální údaje o vedení linek, schéma 
linkového vedení, tarifní podmínky, přepravní podmínky, aktuální jízdní řády, kontaktní 
spojení, kam je možno se obrátit s připomínkami, stížnostmi a dotazy na jízdní řády 
MAD. Upozornění na změny provozu MAD musí být umístěno na stránky minimálně 
čtyř kalendářní dny před datem změny (jeli to možné). Změna všech údajů s výjimkou 
jízdních řádů musí být provedeny nejpozději v den do data zahájení platnosti změny. 
Jízdní řády musí být aktualizovány nejpozději do 24 hodin od data změny. 
 

1.5. Označníky MAD, informační panely  
Označníky jsou udržovány v řádném stavu a obsahují všechny předepsané aktuální 
informace – kompletní, čitelné, viditelně umístěné, nepoškozené. Standardní označník 
obsahuje základní konstrukci s dopravní značkou IJ4A, výlepovou plochou pro schválené 
jízdní řády, platný základní ceník. V případě významné zastávky obsahuje i schéma 
linkového vedení. Dále Je na označníku informace o názvu zastávky a čísla obsluhujících 
linek (viz obrázek 1). Při změnách MAD platí, že informace mohou být měněny nejdříve 
72 hodin a nejpozději 24 hodin přede změnou.  
Označník musí v souladu předpisy pro dopravní značení zobrazovat symbol druhu 
dopravy tj. autobus. 

http://www.dpmdas.cz/
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Označník dočasně zrušené stanice musí mít sejmuty (zakryty) jízdní řády a musí 
obsahovat informaci o důvodu a době zrušení stanice včetně informace o tom, kde se 
nachází náhradní stanice.  
Označníky s instalovaným osvětlením musí mít osvětlen jízdní řád a symbol zastávky 
pokud není vyroben s reflexní samolepky.  
 

1.6.  Vnější označení vozidel včetně linky a směru  
Dopravce garantuje, že vozidlo MAD musí být označeno předepsaným linkovým 
značením, které obsahuje aktuální čitelné, viditelně umístěné, nepoškozené oficiální 
informace.  
Vozidla v pravidelném provozu musí být vpředu označena číslem linky a aktuální cílovou 
stanicí. Na boku směrovou tabulí s číslem a trasou linky, vzadu číslem linky (viz obrázek 
2 a 3). V interiéru pouze u vozidel vybavených informačním systémem číslem linky a 
cílovou stanicí. U vozidel vybavených hlásiči zastávek musí být hlásič funkční – 
vyhlašuje název zastávky a název příští zastávky. Vozidla zajišťující náhradní dopravu 
musí být označena nápisem „Náhradní doprava“ (minimálně v přední části vozu za čelním 
sklem. Při nájezdech na linky musí být vozidla označena nápisem „Manipulační jízda“.  
Nálepky na vozidla – v interiéru a exteriéru musí být čitelné, nepoškozené, oficiální.  
 

1.7.  Informace ve vozidlech MAD  
Informace ve vozidlech MAD musí být aktuální, kompletní, čitelné, viditelně umístěné, 
nepoškozené a oficiální. 
V každém vozidla MAD nasazovaném do provozu musí být k disposici smluvní přepravní 
podmínky, informace o výši jízdného, evidenční číslo vozidla v přední části. Všechny 
dveře musí být označeny nápisy zevnitř i zvenčí (viz obrázek 4) zda slouží pro nástup či 
výstup, případně pro kočárek, vozíčkáře. Ve vozidlech musí být označen předepsaný 
počet míst k sezení pro tělesně postižené a prostor pro umístění kočárku či invalidního 
vozíku. Případné změny v nové organizaci provozu musí být vyvěšeny minimálně 4 dny 
před datem změny. Ve vozidle je viditelně umístěn nápis a piktogram „Zákaz kouření„. 
 

1.8. Reklamní činnost  
Dopravce garantuje, že využije veškeré tržby z reklamní činnosti ke zlepšení 
hospodářského výsledku společnosti. Pro tyto účely je využíváno v maximální míře 
reklamních ploch na a ve vozidlech MAD a to v souladu s legislativou a novými trendy 
v reklamní činnosti.  
 

2. Péče o cestující v oblasti provozu 
2.1.  Ve vozidlech MAD 
Řidič má k dispozici služební jízdní řád, ve vozidle nekouří a je oblečen v čistém 
předepsaném stejnokroji. Řidič má jmenovku vyvěšenu na předepsaném místě. 
Prostor pro cestující v interiéru vozidla je v čistém stavu - interiér vozidla je nepoškozený  
Dopravce garantuje prodej jízdenek ve vozidlech MAD v sortimentu stanoveném tarifním 
předpisem.   
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2.2. Přesnost provozu MAD  
Přesnost provozu je zajištěna, pokud je dodržován jízdní řád s povolenou odchylkou. 
Přesnost provozu je zajištěna, pokud je zajištěna návaznost spojů v uzlových zastávkách v 
průběhu dne. Přesnost provozu je dále zajištěna, pokud ranní spoje jsou vypraveny bez 
zpoždění dle vozového grafikonu. 
Povolená odchylka pro výjezdy z výchozích stanic je +1 min. Povolená odchylka pro 
odjezdy z uzlových a nácestných zastávek (Autobusové nádraží, Hlavní nádraží, 
Myslbekova ul.) je 0/+2min. 
 

2.3.  Výprava nízkopodlažních vozidel  
Dopravce garantuje min. 90% výkonů MAD provedené nízkopodlažními vozidly 
(autobusy). Všechna vozidla MAD musí mít prostor pro přepravu vozíčkářů a dětských 
kočárků. Garantováno vybavení 90% vozidel (autobusů) plošinami pro nájezd vozíčkářů 
z celkového počtu vozidel.  
Standardem dopravce u nově nakupovaných vozidel je plná nízkopodlažnost vč. plošin 
pro vozíčkáře, dále vybavení vozidel hlásiči zastávek vč. informačního systému 
pro nevidomé a slabozraké (povelový přijímač, reproduktory vnější i vnitřní). 
 

2.4. Řízení provozu 
Standardem dopravce je 24 hodinový dohled nad provozem MAD – nepřetržitý provoz 
dopravního dispečinku. Všechna vozidla resp. řidič MAD musí být vybavena mobilním 
telefonem umožňujícím styk s dispečinkem, přijímačem GPS pro monitorování polohy 
vozidla a jeho časové odchylce vůči jízdnímu řádu. 
 

2.5. Areál – zázemí řidičů a ostatních zaměstnanců 
Zázemí řidičů a zaměstnanců je zajištěno v areálu dopravce na Dělnické ulici, místnost na 
odpočinek řidičů pak na terminálu dopravce, které jsou vybaveny sociálním a 
hygienickým zázemím.   
Dopravce garantuje pro řidiče MAD provoz následujících sociálních a hygienických 
zázemí umístěných mimo výše uvedené areály:  
Sociální zařízení: Bynov, Chrochvice, Nemocnice, Autobusové nádraží, Nebočady – areál 
Jurta. 
 

2.6. Servis vozidel, ekologické standardy, bezpečnost provozu, čistota vozidel 
Dopravce provádí pravidelné preventivní prohlídky vozidel, které vychází z návodů 
výrobce. 
Po každém výjezdu vozidel MAD je prováděna kontrola provozuschopnosti, čištění jak 
interiéru, tak karoserie a příprava vozidla na další provoz. Je prováděna kontrolu všech 
částí ovlivňující bezpečnou přepravu cestujících vyplývající z vnitřních předpisů 
dopravce.  
Emise a ekologie provozu MAD: 
Dopravce garantuje minimálně 55% autobusů vybavených motory minimálně dle normy 
EURO 5. Pracovníci servisu jsou proškoleni v plném rozsahu od výrobců vozidel a vlastní 
veškerá potřebná oprávnění. 
Bezpečný a plynulý provoz je zabezpečen nepřetržitou pohotovostí servisu dopravce. 
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3. Fotodokumentace 
 
Obrázek 1 Příklady standardních označníků 

 
 
Obrázek 2 Příklad označení vozidel vč. směrových tabulí (čelní a boční) 
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Obrázek 3 Příklad označení vozidel v zadní části vozidla 

 
 
 
Obrázek 4 Příklad označení nápisy a piktogramy vně i uvnitř vozidel 

 



Příloha č. 6   Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu

Výkaz provozních aktiv

Dopravce: Dopravní podnik města Děčína, a. s.
Dělnická 106, Děčín 6, 405 29

Objednatel:

Vymezení provozního aktiva

Procento 
využití 
aktiva k 
zajištění 
závazku

rok 2014 rok 2015 …. období n

Dopravní prostředky/ řady vozidel

autobusy 100 85 235             78 431             

Ostatní majetek

Pozemky

nová opravna 100 2 715               2 124               

terminál 100 103                  103                  

pozemek podniku (odstav. plochy) 100 2 950               2 950               

čerpací stanice 30 445                  445                  

Stavby

 MAD, autobusové nádraží 100 43 931             40 667             

údržba autobusů 100 76 078             58 524             

odst.plochy, správní stř. 100 9 047               8 856               

čerpací stanice, mycí linka 30 6 686               6 466               

Jiný dlouhodobý majetek

údržba autobusů 100 1 857               5 946               

odst.plochy, správní stř. 100 256                  149                  

nehm. majetek 100 57                    1 444               

čerpací stanice, mycí linka 30 180                  140                  

První mimořádné splátky (akontace) leasingu

Součet 229 540           206 245           

 Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období 
(v tis. Kč)



Příloha č. 5 Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu

Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)

Dopravce: Dopravnípodnik města Děčína, a. s.

Dě|nická 106. Děčín 6. 405 29

Objednatel:

{ýchozí finančnímode| řádelt oředookládané hodnotv ív tis. Kč)

rok 2015 rok 2016 období2Q17-2o25

o
o
.Y
{o
.Ň
o
o

Pohonné hmotv a o|eie 23 355 3%o 24 055 3oÁlrok

PřímÝ materiá| a eneroie z 4 571 2o/o 4 662 2%lrok

ooravv a údrŽba vozide| 6 794 1o/o 6 862 1o/olrok

odpisv dlouhodobého maietku 4 I  313 2% 9 499 2%lrok

Pronáiem a |easino vozide|

Mzdové nákladv 23 507 2% 23 977 2o/olrok

Sociá|ní a zdravotní poiištěni 7 753 2Yo 7 908 2%lrok

Cestovné 8

Uhrada za použití infrastruktury 1 1

SiIniční daň 1 0

Elektronické mýto 1 1

Poiištění (zákonné, havariiní) 12 481 2% 491 2o/olrok

ostatnÍ přímé nák|adv '13 754 2o/o 769 2o/olrok

ostatnísluŽbv 3716 2% 3 790 2o/olrok

Provozní reŽie 1 5 456 2o/o 465 2o/olrok

Správní reŽie I O 5 875 2%ó 5 993 2o/olrok

NÁKLADY GELKEM (ř' 1 až ř. 16) 1 7 86 576 88 472 0

N >

P8
( ) C

rrŽbv z iízcjného 1 8 48 643 48 750

ostatní trŽbv z přepraw 1 9 236

ostatní vÝnosv 20 340

ýýnosv celkem {řádek 18 až20l. 21 49 2',19 48 750 0

lodnota provoznÍch aktlv ** zz 229 540 206 245

cistý prijem zÓ 17 216 15 468

Kompenzace íř.1 7-ř.21 +ř.23) 24 54 573 55 190

]otace na oořÍzení a modernizaci vozide| 25

Jiná dotace zo

tuved'te hodnoty pro dalŠí obdobi nebo zpúsob indexace podle s8 odst. 3
*"uvedte v sou|adu s hodnotou V tabu|ce obsaŽené V při|oze Č. 5
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Příloha č. 7 Pravidla výpočtu kompenzace ze závazku veřejné služby    

PRAVIDLA VÝPOČTU KOMPENZACE ZE ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY  

1. Právní opora pro výpočet kompenzace 

1.1 Právní základ 

Uzavřená smlouva o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících mezi 

Dopravním podnikem města Děčína, a.s. a Statutárním městem Děčín vychází z těchto 

právních norem: 

a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách 

v přepravě cestujících po železnici a silnici, 

b) zákon č. 111/1994 Sb, o silniční dopravě, 

c) zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 

zákonů, 

d) zákon 563/1991 Sb., o účetnictví 

e) zákon 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), 

f) zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník 

1.2  Podzákonné normy samotná kalkulace kompenzace  

g) vyhláška 296/2010 Sb. O postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální 

výše kompenzace, 

h) cenový výměr Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými 

cenami, 

i) Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 

účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění, 

j) České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

2. Výpočet kompenzace  

Pro sestavení výsledného finančního modelu pro veřejnou dopravu jsou k výpočtu použity 

podklady na základě vyhlášky č. 296/2010 Sb., ze dne 20. října 2010, o postupech pro 

sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace. 

 

Číselník středisek 

Nákladové 
středisko 

Název 

10 Městská autobusová doprava a dispečink 

12 Autobusové nádraží 

20 Čerpací stanice 

21 Mycí linka 

30 Údržba vozů 

40 Údržba budov – odstavné plochy, terminál 

50 Sklad MTZ 

60 Správní středisko 
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2.1 Model provozních aktiv 

Do jednotlivých příslušných řádků modelu provozních aktiv jsou dosazeny takto: 

a) Dopravní prostředky – motorová vozidla pro přepravu osob (autobusy) pořízené od roku 

2004, s účetní dobou odpisování na 12 let, které jsou zařazeny na středisku 10. 

b) Pozemky – pozemek podniku (odstavné plochy), pozemek nová opravna, terminál, 

čerpací stanice jsou zařazeny na střediska 30, 40, 60. 

c) Stavby – do modelu je zahrnutý majetek - sociální zařízení, vozovna komunikace, 

zastávky, budova terminálu, opravárenský monoblok, osvětlení - nákladní myčka jsou 

zařazeny na střediska 10, 12, 20, 21, 30, 40, 60. 

d) Jiný dlouhodobý majetek – nádrž na AD Blue, vybavení opravny autobusů, server, 

software jsou zařazeny na střediska 20, 21, 30, 40, 60.  

 

Poměr uznatelných nákladů čerpací stanice je vypočten jako průměr podílů výtočnosti pro 

Dopravní podnik a celkové výtočnosti za roky 2012, 2013, 2014. Čerpací stanice je současně 

využívána jako dobíjecí místo časových kupónů a elektronické peněženky a místo pro odvod 

tržeb řidičů. Vzhledem k tomu, že není možné relevantně určit poměr využití pro MAD, není 

započten. 

 

Poměr uznatelných nákladů využívání opravárenského monobloku je vypočten jako podíl 

spotřebovaného materiálu na opravy autobusů dopravce (DPMD) a celkově spotřebovaného 

materiálu na opravy. 

 

Poměr uznatelných nákladů nákladní mycí linky je vypočten jako podíl dosažených tržeb pro 

Dopravní podnik a celkových tržeb. 

 

2.2 Finanční model 

Výchozí model vychází z nákladů a výnosů, které byly účtovány na středisko 10 a poměrnou 

částí nákladů ostatních středisek 

a) Ř. 1 Spotřeba PHM, močovina AD Blue 

b) Ř. 2 Přímý materiál a energie – materiál spotřebovaný na opravy autobusů, čisticí 

prostředky, uniformy 

c) Ř. 3 Opravy a udržování obsahuje opravy od externích firem, poměrná část nákladů 

střediska 30 

d) Ř. 4 Odpisy dlouhodobého majetku   

e) Ř. 6 Mzdové náklady 

f) Ř. 7 Sociální a zdravotní pojištění 

g) Ř. 9 Úhrada za použití infrastruktury obsahuje pronájem autobusového nádraží střediska 

12 

h) Ř. 12 Pojištění (zákonné, havarijní) obsahuje pojištění autobusů, poměrnou část 

zákonného pojištění zaměstnanců 

i) Ř. 13 Ostatní přímé náklady – školení řidičů, dopravně psychologické vyšetření, STK, 

lékařské prohlídky, odtah autobusu 

j) Ř. 14 Ostatní služby obsahuje zbývající náklady (např. režijní mat., DHIM, stravenky, 

pojištění, ostatní sociální pojištění, čipové karty) 
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k) Ř. 15 Provozní režie obsahuje poměrnou část střediska 50 

l) Ř. 16 Správní režie obsahuje poměrnou část nákladů střediska 60 

m) Ř. 18 Tržby z jízdného obsahují tržby za časové kupóny, elektronické peněženky a 

hotovosti 

n) Ř. 19 Ostatní tržby z přepravy obsahují přirážky z jízdného (pokuty), výlep reklamních 

letáků, prodej jízdních řádů, pronájem vnějších ploch na autobusech, náhrady od 

pojišťovny za dopravní nehody, tržby za prodej HIM 

o) Ř. 20 Ostatní výnosy – výnosy z provozu autobusového nádraží 

V modelu jsou zahrnuté náklady očištěny o náklady na zájezdovou přepravu, kdy je výpočet 

proveden dle vykázaných km.  

 



Příloha č. 8    Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

Dopravce: Dopravní podnik města Děčína, a. s.
Dělnická 106, Děčín 6, 405 29

Objednatel:

Výchozí finanční model řádek              předpokládané hodnoty (v tis. Kč)
rok 2015 rok 2016

Pohonné hmoty a oleje 1 23 355 3% 24 055 3%/rok

Přímý materiál a energie 2 4 571 2% 4 662 2%/rok

Opravy a údržba vozidel 3 6 794 1% 6 862 1%/rok

Odpisy dlouhodobého majetku 4 9 313 2% 9 499 2%/rok

Pronájem a leasing vozidel 5

Mzdové náklady 6 23 507 2% 23 977 2%/rok

Sociální a zdravotní pojištění 7 7 753 2% 7 908 2%/rok

Cestovné 8

Úhrada za použití infrastruktury 9 1 1

Silniční daň 10

Elektronické mýto 11

Pojištění (zákonné, havarijní) 12 481 2% 491 2%/rok

Ostatní přímé náklady 13 754 2% 769 2%/rok

Ostatní služby 14 3 716 2% 3 790 2%/rok

Provozní režie 15 456 2% 465 2%/rok

Správní režie 16 5 875 2% 5 993 2%/rok

NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16) 17 86 576 88 472 0

Tržby z jízdného 18 48 643 48 750           

Ostatní tržby z přepravy 19 236
Ostatní výnosy 20 340

Výnosy celkem (řádek 18 až 20) 21 49 219 48 750 0

Hodnota provozních aktiv ** 22 229 540 206 245         

Čistý příjem 23 17 216 15 468           

Kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23) 24 54 573 55 190           

Dotace na pořízení a modernizaci vozidel 25

Jiná dotace 26

*uveďte hodnoty pro další období nebo způsob indexace podle §8 odst. 3
**uveďte v souladu s hodnotou v tabulce obsažené v příloze č. 5

období 2017-2025
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SEZNAM DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 

Seznam dopravních prostředků používaných k plnění smlouvy od 1.7.2015

2U2 2383 Karosa B 951.1713 12 m 63 34 31.5.2004 NE NE 113

2U2 2384 Karosa B 951.1713 12 m 63 34 31.5.2004 NE NE 114

2U2 2385 Karosa B 951.1713 12 m 63 34 31.5.2004 NE NE 115

2U2 2386 Karosa B 951.1713 12 m 63 34 31.5.2004 NE NE 116

8U2 0193 Irisbis Citelis Line PS09D2 12 m 41 55 16.1.2006 ANO NE 193

3U2 1488 Irisbis Citelis Line PS09D2 12 m 41 55 16.1.2006 ANO NE 194

3U2 1489 Irisbis Citelis Line PS09D2 12 m 41 55 16.1.2006 ANO NE 195

3U9 1682 Irisbis Citelis Line PS09D2 12 m 41 55 11.12.2006 ANO NE 196

4U2 8737 Irisbis Citelis Line PS09D2 12 m 41 55 7.11.2007 ANO NE 197

DCL 3194 Karosa B 941.1962 18 m 43 108 19.6.2001 NE NE 204

DCL 3189 Karosa B 941.1962 18 m 43 108 19.6.2001 NE NE 205

4U4 8778 Mercedes Benz Citaro 0 530G 18 m 39 134 16.6.2008 ANO NE 231

5U3 4332 Mercedes Benz Citaro 0 530G 18 m 39 134 24.8.2009 ANO ANO 232

8U4 0233 Mercedes Benz Conecto 628B02 18 m 43 96 16.1.2015 ANO ANO 233

2U5 3285 Karosa C 954.1360 12 m 48 39 25.4.2005 NE NE 304

DCA 8181 Karosa LC 936.1038 12 m 46+1 0 20.3.2000 NE ANO 401

4U7 8218 Irisbis Domino 397E 12 m 51 0 15.8.2008 NE ANO 403

2U0 7592 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 43 100 12.11.2003 ANO NE 601

2U0 7593 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 43 100 12.11.2003 ANO NE 602

2U2 3006 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 43 99 17.8.2004 ANO NE 603

2U6 5605 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 43 99 8.6.2005 ANO NE 604

3U6 3995 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 43 99 7.8.2006 ANO NE 605

3U6 3996 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 43 99 7.8.2006 ANO NE 606

5U1 4637 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 50 84 28.11.2008 ANO ANO 607

5U1 4638 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 50 84 28.11.2008 ANO ANO 608

2U3 9971 Mercedes Benz 904.6KA 7 m 17 0 29.12.2004 ANO NE 701

4U2 9735 Mercedes Benz 906KA50 7 m 11 12 14.1.2008 ANO ANO 702

4U2 9801 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37 61 22.11.2007 ANO ANO 801

4U2 9802 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37 61 22.11.2007 ANO ANO 802

4U2 9803 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37 61 22.11.2007 ANO ANO 803

4U2 9804 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 22.11.2007 ANO NE 804

4U2 9805 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 22.11.2007 ANO NE 805

4U4 9026 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37+2 62 16.6.2008 ANO ANO 806

4U4 9027 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37+2 62 16.6.2008 ANO ANO 807

4U4 9028 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37+2 62 16.6.2008 ANO ANO 808

4U4 9029 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 16.6.2008 ANO NE 809

4U4 9030 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 16.6.2008 ANO NE 810

5U3 2811 Mercedes Benz Conecto 628.3 12 m 30 64 23.3.2009 ANO ANO 811

5U3 2812 Mercedes Benz Conecto 628.3 12 m 30 64 23.3.2009 ANO ANO 812

5U3 2813 Mercedes Benz Conecto 628.3 12 m 30 64 23.3.2009 ANO ANO 813

5U3 4326 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 24.8.2009 ANO ANO 814

5U3 4327 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 24.8.2009 ANO ANO 815
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Příloha č. 9  Seznam dopravních prostředků určených k zajišťování závazků veřejné služby

délka 
/m/

počet 
míst k 
sezení

RZ/SPZ značka/typ
počet 
míst k 
stání

rok výroby ev. č. 
DPmD

nízkopodlažní 
ANO/NE

klimatizace 
ANO/NEukončení



Seznam dopravních prostředků používaných k plnění smlouvy od 1.7.2015

5U3 4329 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37+2 62 24.8.2009 ANO ANO 817

5U3 4331 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37+2 62 24.8.2009 ANO ANO 818

6U3 7819 Irisbus Citelis PS09D1 12 m 29 71 2.11.2010 ANO ANO 819

6U3 7820 Irisbus Citelis PS09D1 12 m 29 71 2.11.2010 ANO ANO 820

6U3 7821 Irisbus Citelis PS09D1 12 m 29 71 2.11.2010 ANO ANO 821

6U5 1822 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 28.3.2011 ANO ANO 822

6U5 1823 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 28.3.2011 ANO ANO 823

6U5 1824 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 30.3.2011 ANO ANO 824

6U5 1825 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 30.3.2011 ANO ANO 825

6U5 1826 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 30.3.2011 ANO ANO 826

7U2 1827 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 27 76 22.8.2012 ANO ANO 827

7U2 1828 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 27 76 22.8.2012 ANO ANO 828

7U2 1829 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 27 76 22.8.2012 ANO ANO 829

7U7 8830 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 30 69 30.8.2013 ANO ANO 830

7U7 8831 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 30 69 30.8.2013 ANO ANO 831
7U7 8832 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 30 69 30.8.2013 ANO ANO 832
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby 
 

 
 

I. Subjekty smlouvy 
 
 
 
1. Statutární město Děčín 
sídlem: Mírové nám. 1175/5, Děčín IV 
jehož jménem jedná: Mgr. Marie Blažková, primátorka 
IČ: 00261238 
DIČ: CZ00261238 (plátce DPH) 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 19-921402389/0800 
(dále jen „město“) 
 
 
2. Dopravní podnik města Děčína, a. s. 
sídlem: Dělnická 106, Děčín VI, 
jejímž jménem jednají: Ing. Vladislav Raška – předseda představenstva 
Ing. Martin Weiss – člen představenstva 
zapsaná v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 651 
IČ: 62240935 
DIČ: CZ62240935 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 3408-431/0100 
(dále jen „dopravce“) 
 
 

II. 
Úvodní ustanovení  

 
1. Dne 1. 7. 2015 nabyla účinnosti Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby uzavřená mezi městem a dopravcem (dále 
jen Smlouva o veřejných službách). 
 
2. S ohledem na skutečnost, že město uzavřelo s Ústeckým krajem „SMLOUVU O SPOLUPRÁCI 
PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU A 
VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVOU“(dále jen Smlouva o spolupráci) a dopravce uzavřel 
s Ústeckým krajem „SMLOUVU O ZAPOJENÍ DOPRAVCE DO INTEGROVANÉHO 
DOPRAVNÍHO SYSTÉMU ÚSTECKÉHO KRAJE“ (dále jen Smlouva o zapojení), je nutné 
upravit Smlouvu o veřejných službách v oblasti kompenzace dopravce městem tak, aby bylo 
zajištěno spravedlivé uspořádání práv a povinností stran, protože zapojením dopravce do 
integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje může docházet ke změně výše tržeb na straně 
dopravce, která je jedním z kritérií pro stanovení výše skutečné kompenzace poskytované městem 
dopravci podle Smlouvy o veřejných službách. 
 
3. V souladu s čl. XIII. bod 2 Smlouvy o veřejných službách, který stanoví, že lze tuto smlouvu 
měnit pouze číslovanými dodatky na základě dohody stran, které za město schvaluje zastupitelstvo 
města a za dopravce představenstvo, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o veřejných 



službách dodatkem č. 1 následujícího znění. 
 

 
III. 

Změna způsobu stanovení skutečné kompenzace 
 

1.  V čl. IX. Smlouvy o veřejných službách je stanovena skutečná kompenzace dopravce, způsob 
jejího určení a úhrady. V příloze č. 8 ke Smlouvě o veřejných službách je stanoven rozpočet 
dopravce a odhad skutečné kompenzace podléhající schválení orgánů města. Při stanovení odhadu 
skutečné kompenzace jsou do výnosů zaneseny i tržby z jízdného a ostatní tržby z přepravy. Strany 
se dohodly, že způsob stanovení skutečné kompenzace dle Smlouvy o veřejných službách zůstane 
zachován s tím, že při stanovování položek tržeb z jízdného a položek ostatních tržeb z přepravy v 
odhadu skutečné kompenzace bude nadále vycházeno ze stavu před integrací dopravce do 
integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje. To znamená, že při sestavování odhadu 
skutečné kompenzace bude operováno s předpokládanými tržbami, jaké by měl dopravce při 
realizaci Smlouvy o veřejných službách s městem při neexistenci vzájemného uznávání jízdních 
dokladů mezi dopravcem a dopravci integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje. 
 
2. V čl. IV. Smlouvy o spolupráci jsou podrobně stanoveny principy vyrovnání tržeb mezi 
Ústeckým krajem a městem, které mají za cíl, aby nedošlo ke zvýhodnění ani jedné ze stran 
Smlouvy o spolupráci v důsledku integrace dopravce do integrovaného dopravního sytému 
Ústeckého kraje. Strany Smlouvy o veřejných službách se proto rozhodly doplnit stanovení 
skutečné výše kompenzace ve Smlouvě o veřejných službách takto. 
 
 a) Vznikne-li v důsledku Smlouvy o spolupráci povinnost Ústeckému kraji kompenzovat 
město z důvodu, že dopravce dosáhl nižších tržeb, než by dosáhl, pokud by nebyl součástí 
integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje, zavazuje se město obdrženou kompenzaci 
vyplatit dopravci a to do 30 dnů od obdržení této kompenzace. 
 
 b) Jestliže však v důsledku Smlouvy o spolupráci bude město povinno vyplatit kompenzaci 
Ústeckému kraji, protože dopravce dosáhl díky zařazení do integrovaného dopravního systému 
Ústeckého kraje vyšších tržeb, bude dopravci ze strany města vyplacena jako skutečná kompenzace 
dle Smlouvy o veřejných službách částka snížená o kompenzaci vyplacenou Ústeckému kraji na 
základě Smlouvy o spolupráci a to tak, že se snížení projeví v příslušné měsíční splátce (záloze) 
skutečné kompenzace vyplácené dopravci podle čl. IX. bod 5 písm. a) Smlouvy o veřejných 
službách. 
 
 c) Jestliže město bude muset vrátit kompenzaci nebo její část poskytnutou mu Ústeckým 
krajem na základě Smlouvy o spolupráci z důvodu, že dopravce nepředal Ústeckému kraji správná 
podkladová data pro výpočet tržeb, kdy uvedenou povinnost zakládá dopravci Smlouva o zapojení, 
je město oprávněno krátit skutečnou kompenzaci poskytnutou dopravci dle Smlouvy o veřejných 
službách o částku, která byla Ústeckému kraji v důsledku pochybení dopravce vrácena. 
 
3. Výpočet příslušných kompenzací mezi Ústeckým krajem a městem se řídí výhradně Smlouvou o 
spolupráci a podmínkami v ní uvedenými, na základě níž bude vždy zjištěno, zda je to Ústecký kraj 
či město, kdo má kompenzovat druhou stranu. Dopravci bude vyplacena kompenzace, nebo naopak 
snížena skutečná kompenzace na základě výpočtu provedeného dle Smlouvy o spolupráci. Smlouva 
o spolupráci je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku ke Smlouvě o veřejných službách. 
 

 
 
 

























































Dodatek č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby 
 

 
 

I. Subjekty smlouvy 
 
 
 
1. Statutární město Děčín 
sídlem: Mírové nám. 1175/5, Děčín IV 
jehož jménem jedná: Mgr. Marie Blažková, primátorka 
IČ: 00261238 
DIČ: CZ00261238 (plátce DPH) 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 19-921402389/0800 
(dále jen „město“) 
 
 
2. Dopravní podnik města Děčína, a. s. 
sídlem: Dělnická 106, Děčín VI, 
jejímž jménem jednají: Ing. Vladislav Raška – předseda představenstva 
Ing. Martin Weiss – člen představenstva 
zapsaná v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 651 
IČ: 62240935 
DIČ: CZ62240935 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 3408-431/0100 
(dále jen „dopravce“) 
 
 

II. 
Úvodní ustanovení  

 
1. Dne 1. 7. 2015 nabyla účinnosti Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby uzavřená mezi městem a dopravcem (dále 
jen Smlouva o veřejných službách). 
 
2. V souladu s čl. XIII. bod 2 Smlouvy o veřejných službách, který stanoví, že lze tuto smlouvu 
měnit pouze číslovanými dodatky na základě dohody stran, které za město schvaluje zastupitelstvo 
města a za dopravce představenstvo, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o veřejných 
službách dodatkem č. 2 následujícího znění. 
 

III. 
Kompenzace za rok 2017 

 
1. Dopravce bere na vědomí, že skutečná kompenzace za období roku 2017 poskytovaná městem 
dopravci na základě Smlouvy o veřejných službách bude dle rozhodnutí zastupitelstva města č. ZM 
16 10 03 01  ze dne 15.12.2016 ve výši 55 250 000,- Kč, přičemž konečná výše skutečné 
kompenzace se ještě může změnit v závislosti na výsledcích hospodaření dopravce. 
Součástí dodatku je příloha č. 6 – Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu. 
 







Dodatek č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby 
 

 
 

I. Subjekty smlouvy 
 
 
 
1. Statutární město Děčín 
sídlem: Mírové nám. 1175/5, Děčín IV 
jehož jménem jedná: Mgr. Marie Blažková, primátorka 
IČ: 00261238 
DIČ: CZ00261238 (plátce DPH) 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 19-921402389/0800 
(dále jen „město“) 
 
 
2. Dopravní podnik města Děčína, a. s. 
sídlem: Dělnická 106, Děčín VI, 
jejímž jménem jednají: Ing. Vladislav Raška – předseda představenstva 
Ing. Martin Weiss – člen představenstva 
zapsaná v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 651 
IČ: 62240935 
DIČ: CZ62240935 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 3408-431/0100 
(dále jen „dopravce“, společně s městem dále jen „Smluvní strany“) 
 
 
 

II. 
Úvodní ustanovení  

 
1. Dne 1. 7. 2015 nabyla účinnosti Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby uzavřená mezi městem a dopravcem (dále 
jen Smlouva o veřejných službách). 
 
2. V souladu s čl. XIII. bod 2 Smlouvy o veřejných službách, který stanoví, že lze tuto smlouvu 
měnit pouze číslovanými dodatky na základě dohody stran, které za město schvaluje zastupitelstvo 
města a za dopravce představenstvo, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o veřejných 
službách dodatkem č. 3 následujícího znění. 
 
 

III. 
Předmět dodatku 

 
Příloha č. 1 – Přehled tras MAD a příloha č. 4  - Tarifní podmínky MAD a ceny jízdného se ruší a 
jsou nahrazeny přílohou č. 1 – Přehled tras MAD a přílohou č. 4 – Tarif Dopravy Ústeckého kraje, 
které tvoří součást tohoto dodatku.  

 



IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek ke Smlouvě o veřejných službách je účinný po dobu účinnosti Smlouvy o 
spolupráci mezi městem a Ústeckým krajem. 
 
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem města usnesením č. ZM 17 xx xx xx ze 
dne xx xx.2017. 
 
3. Tento dodatek existuje ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze stran obdrží po 2 
vyhotoveních. 
 
4. Strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách řádně přečetly a s 
jeho obsahem souhlasí. 
 
5. Tento dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smlouvní 
stranou. Pro odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že se změnami, dohodnutými tímto 
dodatkem, řídí od 10.12.2017. 
 
 
 
 
 
 V Děčíně dne……………..     V Děčíně dne…………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za statutární město Děčín:     Za Dopravní podnik města Děčína a. s.: 
 
 
 
 
…………………………….     ……………………………… 
 



Příloha č. 1 -  Přehled tras a linek MAD



příloha č. 4 























































Konané dne: 14. 12. 2017 ZM 17 10 04 10

Název:
Dotace na provoz Zimního stadionu Děčín v roce 2018

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz 
Zimního stadionu Děčín pro rok 2018 a 

schvaluje

1. poskytnutí dotace ve výši 7.050.000,- Kč,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Zimního stadionu Děčín v předloženém 
znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 28.11.2017 návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace na provoz Zimního stadionu Děčín pro rok 2018 a po úpravě usnesením č. RM 17 20 37 35 doporučila 
zastupitelstvu města rozhodnout:
1.o poskytnutí dotace ve výši 7.050.000,00 Kč,
2.o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Zimního stadionu Děčín v předloženém 
znění. 

Cena: 7 050 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje poskytnutí dotace ve výši 7.050.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy.



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- v lednu 2017 schválena usnesením zastupitelstva města smlouva o poskytnutí dotace na provoz 
Zimního stadion Děčín pro rok 2017 ve výši 6.700.000,- Kč,
- OMH obdržel žádost o poskytnutí dotace na provoz zimního stadionu v roce 2018 od HC Děčín z.s. - 
viz. příloha,
- rada města usnesením č. RM 17 20 37 35 ze dne 28.11.2017 projednala návrh dotace a veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Zimního stadionu Děčín pro rok 2018 a po úpravě doporučuje 
zastupitelstvu města rozhodnout: 
1. o poskytnutí dotace ve výši 7.050.000,00 Kč, 
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Zimního stadionu Děčín v 
předloženém znění. 

Odbor místního hospodářství předkládá zastupitelstvu města na základě obdržené žádosti ze strany HC 
Děčín z.s. zpracovaný návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Zimního stadionu 
v Děčíně. Uvedená dotace je určena na zajištění provozu zimního stadionu v roce 2018 v celkové výši 
7.050.000,- Kč. Důvodem pro projednání žádosti již v prosincovém termínu konání zastupitelstva města je 
provozní výpadek na straně příjmů provozovatele zimního stadionu, kterým je HC Děčín z.s., kdy byla zrušena 
dotace z programu IV od MŠMT - viz. příloha. Tento dotační titul byl dne 26. 9. 2017 zrušen, ačkoliv byl 
nedílnou součástí hospodaření sportovních klubů řadu let. Následně byl dne 2. 10. 2017 vyhlášen znovu, ale 
již za zcela změněných podmínek, kde dle definice programu není HC Děčín z.s. oprávněným příjemcem - viz. 
příloha.

Materiál týkající se dotace na provoz zimního stadionu je do jednání zastupitelstva města dne 14.12.2017 
předkládán v návaznosti na materiál o schválení rozpočtu statutárního města Děčín pro rok 2018 a tento může 
být schválen pouze v případě schválení rozpočtu statutárního města Děčín pro rok 2018.

Vyjádření:

Příloha: Příloha č. 1.pdf Komentář: žádost HC

Příloha: Příloha č. 1 - anonym.pdf Komentář: žádost HC anonym

Příloha: Příloha č. 2.pdf Komentář: stanovy HC

Příloha: Příloha č. 2.pdf Komentář: stanovy HC anonym

Příloha: Příloha č. 3.pdf Komentář: smlouva o pronájmu

Příloha: Příloha č. 3 - anonym.pdf Komentář: smlouva o pronájmu anonym

Příloha: smlouva o dotaci.pdf Komentář: smlouva o dotaci



Příloha: smlouva o dotaci.pdf Komentář: smlouva o dotaci anonym

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 6.12.2017 16:25 podepsáno

typ zobrazení anonymně
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ČÁST I. 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

Článek 1 

Postavení, název a sídlo 
 

1.1 HC Děčín je dobrovolným samosprávným sdružením občanů, mládeže a 

dětí, za účelem uspokojování jejich zájmů, zvláště o lední hokej jako 

sport, který je uznáván národními svazovými pravidly Českého svazu 
ledního hokeje (ČSLH) a pravidly Mezinárodní federace ledního hokeje 

(IIHF). 

 

1.2 HC Děčín je organizátorem a představitelem ledního hokeje ve městě 

Děčín. Členové HC Děčín přijali společný název, společnou symboliku a 
dohodli se na vnitřním uspořádání svých záležitostí a společném 

prosazování svých zájmů. Toto ustanovení nevylučuje vytvoření dalších 

sportovních oddílů. 

 
1.3 Organizace působí pod názvem „HC Děčín z.s.“. Zkratka „HC“ znamená 

„Hokejový Club“, zkratka „z.s.“ znamená „zapsaný spolek“. V běžném 

korespondenčním nebo propagačním styku a při účasti ve sportovních 

soutěžích se užívá názvu „HC Děčín“ (dále jen HC Děčín). 
 

1.4 HC Děčín má postavení právnické osoby charakteru spolku podle zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

s působností na území České republiky a při dodržení legislativních 
podmínek i v zahraničí. 

 

1.5 HC Děčín je samostatnou, nezávislou a suverénní organizací, která 

podléhá výlučně svým vlastním stanovám a svou činnost vyvíjí v souladu 

s právním řádem České republiky. HC Děčín dodržuje přísnou politickou, 
rasovou a náboženskou neutralitu. 

 

1.6 Sídlem HC Děčín je město Děčín, pod adresou Zimní stadion, Oblouková 

638/21, Děčín I, 405 02. 
 

 

ČÁST II. 
POSLÁNÍ A CÍLE ČINNOSTI 

 
Článek 2 

Hlavní poslání a cíle 

 

2.1 Hlavním posláním HC Děčín je vytváření příznivých podmínek pro 
provozování ledního hokeje ve městě Děčín, a to za pravidelné účasti a 

pomoci svých členů a pro uspokojování jejich zájmů a potřeb. Cílem 

činnosti HC Děčín je povzbudit ambice a aspirace svých členů k ovládnutí 
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všech znalostí a dovedností souvisejících s provozem ledního hokeje, a to 

jak v kondičních nebo rekreačních formách, tak v různých (postupových) 

výkonnostních stupních, a to podle jejich věku a prověřených 

(tréninkem) všeobecných dispozic, a tím také docílit uspokojení jejich 
vlastních potřeb v péči o vlastní zdraví a duševní život, jakož i vytvářet 

eventuální předpoklady pro jejich úspěšný vstup do soutěžních aktivit 

pod hlavičkou HC Děčín. Současně s tím HC Děčín zajišťuje produkování 

zábavy pro veřejnost, především předváděním hry ledního hokeje 

v jednotlivých věkových kategoriích. 
 

2.2 K dosažení svých cílů HC Děčín zejména: 

a) organizuje a zajišťuje sportovní výuku a výcvik svých členů i 

sympatizujících zájemců o lední hokej a další sportovní disciplíny, 
které posilují všestrannou sportovní dovednost a kondici, 

b) pečuje o odbornou a mravní výchovu svých členů i příznivců, dbá o 

praktické uplatňování zásad demokracie vnitřního klubového života, 

dodržování občanské morálky, důstojnosti a cti, a zejména pak dbá o 
dodržování sportovních zásad fair play, 

c) dbá o všestranné i speciální znalosti svých vlastních cvičitelů a trenérů 

a dalších činovníků HC Děčín, 

d) vede své členy k dodržování zdravotnických zásad spojených s jejich 

účastí na sportovním životě HC Děčín, k dodržování zásad úrazové 
zábrany a bezpečné účasti při sportovních aktivitách, a zvláště pak 

k dodržování zákazu použití nedovolených nebo zakázaných 

chemických nebo biologických prostředků a preparátů udržujících 

nebo posilujících jejich sportovní výkonnost, 
e) přihlašuje svoje členy resp. družstva k účasti na sportovních utkáních, 

soutěžích, turnajích a podnicích, nebo je z takové účasti odvolává, 

resp. v těchto věcech činí registrační návrhy podle podmínek a 

náležitostí, které stanoví řády sportovního svazu nebo pořadatel 
sportovního podniku, 

f) pořádá vlastní tréninky, soustředění, kursy, sportovní semináře a jiná 

obdobná školení, jakož i vlastní sportovní utkání, soutěže, turnaje a 

podniky a činnosti, které jsou s nimi obvykle spojeny, 
g) pořádá společenské i kulturní akce pro své členy i sympatizující osoby, 

a to za účelem popularizace a propagace ledního hokeje a HC Děčín 

na veřejnosti, 

h) buduje, provozuje a udržuje vlastní nebo svěřená sportovní, 

tělovýchovná i jiná zařízení, a to za účelem vytváření dostupných 
materiálních i technických podmínek zabezpečujících hlavní poslání HC 

Děčín, 

i) získává podpory a dary od jiných fyzických nebo právnických osob, 

jakož i příspěvky, dotace, subvence a granty od svazových orgánů, 
orgánů střešních sportovních institucí, jakož i ze státního rozpočtu 

nebo z rozpočtu obce, 

j) obstarává svoje příjmy pro účely krytí nákladů spojených se 

sportovním, společenským a administrativním provozem HC Děčín, a 
to formou sponzoringu, reklamy, prodejem nebo pronájmem práv HC 
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Děčín, pronájmem vlastního nebo svěřeného majetku; dále pak 

obstarává své zdroje provozem dalších doplňkových obchodních nebo 

obdobných činností, pokud jsou k žádosti HC Děčín podle zvláštního 

zákona povoleny, 
k) může samostatně nebo po dohodě s jinou fyzickou nebo právnickou 

osobou založit jinou výdělečnou nebo nevýdělečnou právnickou osobu, 

popř. do takto již existující právnické osoby svojí účastí vstoupit, 

bude-li to pro HC Děčín prospěšné, anebo taková podmínka pro HC 

Děčín vyplyne ze zvláštního zákona, 
l) dobrovolně se sdružuje podle své volby do střešních spolkových 

sportovních institucí, udržuje partnerské vztahy a styky podle své 

volby s jinými sportovními spolky jak v České republice, tak 

v zahraničí, vyhledává spolupráci s orgány obecní i regionální 
samosprávy, se školami všech stupňů a právního uspořádání, jakož i 

s dalšími charitativními a obchodními institucemi, které mohou svým 

vlivem i prostředky podpořit rozvoj sportu a tělovýchovy v HC Děčín. 

 
 

ČÁST III. 
ČLENSTVÍ 

 

Článek 3 
Typy členství 

 

3.1 Členství v HC Děčín je automatické pro hráče působící aktivně ve 

sportovních mládežnických družstvech HC Děčín, kteří jsou za tento 
registrováni v souladu s řády ČSLH. Pro ostatní osoby je členství v HC 

Děčín dobrovolné. Členstvím vznikají v souladu se stanovami práva a 

povinnosti člena HC Děčín. Členství v HC Děčín je nepřevoditelné, ani 

nemůže být předmětem daru nebo dědění. 

 
3.2 Řádným členem HC Děčín se stává každá fyzická osoba po dosažení 18 

let věku, která podá přihlášku a vysloví bezvýhradný souhlas 

s ustanoveními stanov HC Děčín. 

 
3.3 Fyzické osoby do 18 let věku získávají mládežnické členství za stejných 

podmínek, přičemž osoby do 15 let věku pouze na základě písemného 

souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce. Po dovršení věku 18 let těmto 

členům zaniká žákovské členství a pokud výslovně neodmítnou, od téhož 
okamžiku se stávají řádnými členy HC Děčín. 

 

3.4 Kolektivním členem HC Děčín se může stát výlučně právnická osoba, a to 

na základě smlouvy uzavřené s HC Děčín, která musí obsahovat časovou 

délku členství, a zejména pak zda tato právnická osoba získává členská 
práva a povinnosti vůči HC Děčín a v jakém konkrétním rozsahu a za 

jakých konkrétních podmínek. 
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3.5 Čestným členem může HC Děčín jmenovat fyzickou osobu starší 18 let 

věku, která se zvlášť významným způsobem zasloužila/zasluhuje o 

rozvoj a popularizaci HC Děčín a ledního hokeje nebo významně 

přispěla/přispívá k všeobecné sportovní solidaritě v místním, národním 
nebo mezinárodním měřítku. 

 

Článek 4 

Přihláška, členský průkaz a členské příspěvky 

 
4.1 Přihláška za člena HC Děčín musí být podána písemně. Její součástí musí 

být bezvýhradné prohlášení o závazku žadatele dodržovat stanovy HC 

Děčín, ctít dobré jméno HC Děčín, (za)platit členský příspěvek podle typu 

přiznaného členství v HC Děčín. Pro tyto účely HC Děčín vydává tiskopis 
Přihlášky se skladbou těchto požadovaných údajů: 

a) určení typu klubového členství, 

b) jméno a příjmení žadatele, 

c) datum a místo narození žadatele, 
d) rodné číslo žadatele, u osob starších 15 let věku také číslo 

občanského průkazu, 

e) místo trvalého bydliště žadatele, 

f) národnost a státní příslušnost žadatele, 

g) prohlášení o trestní bezúhonnosti žadatele staršího 15 let věku, 
h) prohlášení žadatele, že souhlasí s ustanoveními stanov HC Děčín se 

závazkem je dodržovat, 

i) datum podání Přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele (v případě osob 

mladších 15 let věku také podpis rodiče nebo zákonného zástupce). 
 

4.2 O přijetí či nepřijetí žadatele za člena HC Děčín rozhoduje výbor HC 

Děčín. 

 
4.3 Přijatý člen obdrží členský průkaz s vyznačením typu členství a opatřený 

fotografií. Podrobné podmínky držby členského průkazu a jeho vizuální 

podobu stanovuje výbor HC Děčín. 

 
4.4 Členství v HC Děčín se každoročně obnovuje zaplacením ročního 

členského příspěvku. Členský příspěvek je základním projevem 

příslušnosti k HC Děčín a představuje nedílnou součást jeho finančních 

příjmů. 

 
4.5 Výši ročních členských příspěvků, způsob a termín jejich splacení 

stanovuje každoročně v závislosti na typu členství a typu kategorie 

sportovního mládežnického družstva výbor HC Děčín. 

 
4.6 O zaplacení členských příspěvků na příslušný rok se vede záznam na 

tiskopisu Přihlášky za člena, potvrzený razítkem HC Děčín a podpisem 

sekretáře HC Děčín, popř. jím nebo výborem určené osoby. 
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4.7 Čestný člen HC Děčín je od placení ročních členských příspěvků zproštěn. 

Je pouze na jeho vůli a volbě, zda ve prospěch HC Děčín věnuje dar či 

jinou podporu a nemůže být v této souvislosti nijak upomínán. 

 
4.8 Vybírání členských příspěvků včetně evidence o jeho zaplacení zajišťuje 

sekretář HC Děčín, popř. jím nebo výborem určená osoba. 

 

4.9 Výbor HC Děčín může v případech hodných zvláštního zřetele výjimečně 

zprostit člena povinnosti zaplatit roční členský příspěvek nebo tuto 
povinnost odložit při zachování ostatních členských práv a povinností. 

 

4.10 Zaplacené roční členské příspěvky jsou nevratné a jsou plně k dispozici 

HC Děčín. Případně včas a řádně nezaplacený klubový příspěvek je 
soudně vymahatelnou pohledávkou HC Děčín proti dlužnému členu. 

 

4.11 V případě neplnění odvodu členských příspěvků ze strany nadpoloviční 

většiny členů jednoho sportovního družstva je výbor HC Děčín oprávněn 
krátit nebo zastavit finanční krytí provozu takového sportovního 

družstva, případně přijmout jiná nezbytná opatření. 

 

Článek 5 

Zánik členství 
 

5.1 Členství v HC Děčín zaniká: 

a) vystoupením člena z HC Děčín na základě jeho výslovného písemného 

prohlášení s vlastnoručním podpisem, které je HC Děčín doručeno, 
b) vyškrtnutím člena z HC Děčín pro nezaplacení jeho ročního klubového 

příspěvku v termínech dle stanov. 

c) vyloučením člena z HC Děčín pro jeho zvlášť hrubou nekázeň, 

porušení stanov a znevážení dobrého jména HC Děčín a za zvlášť 
hrubé porušení sportovní etiky a zásad fair play, jakož i za zneužití 

klubového majetku, peněz a informací, dále za neplnění základních 

členských povinností a konečně z důvodu, kdy se člen i mimo HC 

Děčín dopustil úmyslného trestného činu, pro který byl pravomocně 
odsouzen, 

d) úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého, 

e) zrušením nebo rozpuštěním HC Děčín. 

 

5.2 Kolektivní členství v HC Děčín zaniká uplynutím smluvní doby členství 
nebo na základě podmínek uvedených ve smlouvě o kolektivním členství 

nebo z důvodu právního zániku smluvního člena. 

 

Článek 6  
Práva členů 

 

6.1 Každý člen HC Děčín má právo: 



Stanovy HC Děčín z.s. – schváleny valnou hromadou dne 4. 10. 2016 

 - 7 - 

a) účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností sportovního, 

společenského a hospodářského života v rámci HC Děčín, a to za 

podmínek těchto stanov, 

b) účastnit se soutěží v rámci tělovýchovných svazů, a to za podmínek 
soutěžních řádů, které byly závazně přijaty formou sportovní 

registrace, 

c) využívat výhod vyplývajících z členství v HC Děčín, 

d) uplatňovat své názory, návrhy i kritiku v rámci orgánů HC Děčín, 

vznášet dotazy a připomínky vůči voleným i placeným funkcionářům 
HC Děčín a vyžadovat od nich příslušnou odpověď, 

e) vyžadovat zprávy o činnosti HC Děčín, jeho orgánů a o stavu 

hospodaření s klubovými penězi, právy a majetkem, 

f) nahlížet v sídle HC Děčín a v hodinách k tomu určených do vydaných 
řádů a směrnic upravujících sportovní, společenskou, administrativní a 

hospodářskou činnost HC Děčín, 

g) účastnit se zasedání orgánů HC Děčín, pokud má být jednáno o jeho 

provinění vůči HC Děčín a stanovám, případně o jeho jiném jednání a 
chování v rámci činností HC Děčín, 

h) účastnit se valné hromady HC Děčín s hlasem rozhodujícím, je-li starší 

18 let věku, při splnění základní povinnosti člena HC Děčín dle čl. 7 

odst. 7.1 písm. h) stanov. 

i) volit a být volen do orgánů HC Děčín, je-li starší 18 let věku. 
 

6.2 Rozsah práv kolektivního člena upravuje smlouva o kolektivním členství, 

když tato práva nesmí být ve větším rozsahu než práva, která náleží 

každému členu HC Děčín dle čl. 6 odst. 6.1 stanov. 
 

Článek 7  

Povinnosti členů 

 
7.1 Každý člen HC Děčín je povinen: 

a) dodržovat stanovy HC Děčín, jakož i usnesení a rozhodnutí orgánů HC 

Děčín a respektovat směrnice a řády přijaté orgány HC Děčín,   

b) řádně a svědomitě se dle svého postavení v HC Děčín a případně dle 
svěřených kompetencí podílet na správě záležitostí HC Děčín, a to 

s nejvyšší možnou péčí a iniciativou,  

c) svým jednáním, vystupováním a chováním přispívat k upevňování 

organizační jednoty HC Děčín a dbát o dobré jméno a čest HC Děčín, 

d) dodržovat kázeň a respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi 
členy HC Děčín, 

e) dodržovat zásady sportovní etiky, občanské morálky a pravidla fair 

play, 

f) podílet se na popularizaci a propagaci HC Děčín, 
g) šetřit a chránit prostředky a majetek HC Děčín, 

h) řádně a včas platit členské příspěvky, jakož i jiné poplatky a pokuty 

uložené podle stanov nebo výborem HC Děčín. 
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7.2 Rozsah povinností kolektivního člena upravuje smlouva o kolektivním 

členství, když tyto povinnosti nesmí být v menším rozsahu než 

povinnosti, které náleží každému členu HC Děčín dle čl. 7 odst. 7.1 

stanov. 
 

 

ČÁST IV. 
ORGÁNY 

 
Článek 8 

Orgány HC Děčín 

 

8.1 Orgány HC Děčín jsou: 

a) valná hromada (nejvyšší orgán),   
b) předseda a místopředseda (kolektivní statutární orgán), 

c) výbor, 

d) kontrolní komise. 

 
Článek 9 

Valná hromada 

 

9.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem HC Děčín. Svolává ji alespoň 
jedenkrát ročně předseda a místopředseda HC Děčín. 

 

9.2 Mimořádná valná hromada musí být svolána, pokud o to požádá nejméně 

jedna třetina členů starších 18 let věku nebo kontrolní komise, a to 
s uvedením návrhu programu jejího zasedání. V těchto případech musí 

být valná hromada svolána nejpozději do 30-ti dnů od písemného 

podnětu ke svolání. 

 

9.3 Svolání valné hromady musí být učiněno písemně vůči každému členu HC 
Děčín, který je v den konání valné hromady starší 18 let věku, anebo 

toto svolání musí být vhodnou formou zveřejněno vývěskou na 

dostupném místě v sídle HC Děčín, popř. i veřejným oznámením 

v denním tisku a na oficiálních internetových stránkách HC Děčín, vždy 
však nejméně 30 dní před určeným termínem konání a spolu s místem 

konání a s uvedením návrhu programu jejího zasedání. 

 

9.4 Právo účasti na valné hromadě, právo být volen, právo hlasovat a volit 
každého z členů HC Děčín upravuje čl. 6 odst. 6.1 písm. h) a i) stanov. 

 

9.5 Valná hromada HC Děčín zejména: 

a) stanovuje směry, cíle a koncepce činnosti, 

b) projednává zprávu o činnosti a hospodaření HC Děčín a o stavu 
majetku, práv a závazků, schvaluje tuto zprávu nebo k ní činí výhrady 

a přijímá nápravná opatření, 

c) projednává a bere na vědomí zprávu kontrolní komise, 
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d) projednává a schvaluje rámcový nebo pevně stanovený rozpočet HC 

Děčín na následující období, popř. uzávěrku hospodaření za předchozí 

období, 

e) stanoví volební období výboru a kontrolní komise (zpravidla dvouleté) 
a jejich početní složení (vždy liché s minimálním počtem 3 členů), 

f) volí a odvolává členy výboru HC Děčín a členy kontrolní komise, 

g) plní roli odvolacího orgánu proti rozhodnutí výboru HC Děčín o 

vyloučení člena HC Děčín v disciplinárním řízení, 

h) plní roli odvolacího orgánu proti rozhodnutí předsedy HC Děčín při 
udělení trestu členu výboru HC Děčín v disciplinárním řízení, 

i) rozhoduje o změně názvu HC Děčín, 

j) rozhoduje o změnách, úpravách a doplňcích stanov HC Děčín, 

k) rozhoduje o vstupu a vystoupení HC Děčín do a ze spolkových 
sportovních institucí a svazů, 

l) rozhoduje o převodu vlastnictví klubového nemovitého majetku nebo 

o jeho zatížení majetkovými právy jiných osob, jakož i o kapitálové 

nebo jiné majetkové účasti HC Děčín na založení nebo provozu jiné 
právnické osoby, 

m) rozhoduje o zániku, rozpuštění, rozdělení a sloučení HC Děčín – a 

s tím vždy současně o způsobu likvidace nebo vypořádání práv, 

závazků a majetku HC Děčín; k platnosti rozhodnutí o zániku, 

rozpuštění, rozdělení a sloučení HC Děčín je třeba alespoň třípětinové 
většiny z přítomné nadpoloviční většiny členů s hlasem rozhodujícím. 

 

9.6 V úvodu zasedání valné hromady musí být schválen její program, popř. 

jednací a volební řád a musí být ustaveny mandátová komise a dále 
komise volební a návrhová, pokud se na tom valná hromada usnesla. 

Role a funkce komisí volební a návrhové může být, jeví-li se to účelné, 

svěřena mandátové komisi valné hromady. 

 
9.7 Není-li v čl. 9 odst. 9.5 stanov uvedeno jinak, valná hromada je 

oprávněna rozhodovat o všech záležitostech HC Děčín, je-li přítomna 

alespoň nadpoloviční většina členů HC Děčín, kteří mají právo účasti na 

valné hromadě s hlasem rozhodujícím. Usnesení je přijato a volba je 
úspěšně provedena tehdy, pokud získaly podporu alespoň nadpoloviční 

většiny z přítomných členů s hlasem rozhodujícím.  

 

9.8 Nesejde-li se v určeném termínu a místě valná hromada 

v usnášeníschopném počtu, považuje se valná hromada za nesvolanou a 
výbor HC Děčín je povinen svolat pozvánkou se stejným programem 

novou valnou hromadu ve lhůtě 15 dnů od předchozí valné hromady. 

Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, 

na který bylo zasedání původní valné hromady svoláno. 
 

9.9 Volby a hlasování v rámci valné hromady se provádí veřejným 

hlasováním, pokud valná hromada nerozhodne jinak. 
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9.10 Ze zasedání valné hromady HC Děčín musí být pořízen písemný zápis 

nebo záznam tak, aby bylo zřejmé, kdy a kde se zasedání konalo, jaké 

otázky byly předmětem jednání, jaké volby a s jakým výsledkem 

proběhly a jaká usnesení byla přijata. 
 

Článek 10 

Předseda a místopředseda 

 

10.1 Předseda a místopředseda tvoří dvoučlenný kolektivní statutární orgán, v 
rámci kterého jednají jménem HC Děčín oba společně. 

 

10.2 Předseda a místopředseda přijímají opatření v rozsahu, který jim svěřila 

svým usnesením valná hromada nebo výbor HC Děčín, vždy však v 
souladu se stanovami. Předseda a místopředseda odpovídají za správu a 

řízení HC Děčín, dále vedou jednání s partnery HC Děčín z oblasti sportu, 

ekonomiky a veřejné správy, uzavírají smlouvy vně i uvnitř HC Děčín. 

 
10.3 Předseda a místopředseda uzavírají jménem HC Děčín pracovně právní 

vztahy, v jejich podřízenosti jsou všichni zaměstnanci, funkcionáři i další 

osoby zajišťující činnost HC Děčín, a to jak profesionální, tak dobrovolní. 

 

10.4 Předseda a místopředseda řeší disciplinární přestupky členů výboru HC 
Děčín a ukládají jim tresty v disciplinárním řízení podle čl. 13 stanov. 

 

Článek 11  

Výbor 
 

11.1 Výbor HC Děčín je exekutivním orgánem HC Děčín, který řídí, koordinuje 

a zajišťuje činnost HC Děčín mezi zasedáními valné hromady. V jeho čele 

stojí předseda, který svolává zasedání podle potřeby, minimálně jednou 
za čtvrtletí. 

 

11.2 Výbor HC Děčín přijímá rozhodnutí a usnáší se ve věcech, které nejsou 

výslovně svěřeny valné hromadě, anebo ve věcech a záležitostech, které 
byly výboru valnou hromadou svěřeny nebo uloženy, anebo pravomoc 

výboru je přímo ve stanovách HC Děčín založena. Výborem učiněná 

rozhodnutí a vydaná opatření musí být v souladu se stanovami HC Děčín 

a s naplněním jeho hlavního poslání podle čl. 2 stanov.   

 
11.3 Výbor HC Děčín zejména: 

a) na svém prvním zasedání po valné hromadě, na níž proběhly volby 

nebo byl z funkce odvolán předseda či místopředseda, provede volbu 

těchto funkcí z členů výboru, 
b) předkládá valné hromadě na jejím zasedání písemné materiály, 

zprávy a informace, které je valná hromada oprávněna projednávat a 

rozhodovat o jejich přijetí, 

c) schvaluje nebo vydává vnitřní směrnice a řády, které upravují činnost 
HC Děčín, 
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d) schvaluje platnost a působnost směrnic a řádů sportovních institucí a 

svazů v podmínkách HC Děčín, 

e) zajišťuje operativní plnění plánu činnosti a rozpočtu a přijímá 

rozhodnutí ke splnění usnesení valné hromady, 
f) je povinen mít pravidelný alespoň čtvrtletní přehled o plnění či čerpání 

schváleného rozpočtu HC Děčín, o stavu disponibility pohotových 

zdrojů, o příjmech, výdajích, pohledávkách a závazcích, jakož i o 

plnění odvodových povinností HC Děčín a stavu majetku a práv 

(výsledovky, rozvaha, inventarizace), 
g) projednává případné změny rozpočtu a zajišťuje účelné přerozdělování 

finančních prostředků v rámci jednotlivých činností či sportovních 

družstev HC Děčín, 

h) zajišťuje optimální využívání, provoz a výstavbu zařízení sloužících 
k zajištění činnosti a úkolů HC Děčín, 

i) vede členy HC Děčín k co nejúčelnějšímu využívání přidělených nebo 

svěřených finančních a materiálních prostředků, 

j) stanovuje platy zaměstnanců HC Děčín v souladu s platnou 
legislativou České republiky, dále stanovuje platy trenérů, vedoucích 

mužstev a dalších osob zajišťujících sportovní činnost HC Děčín, jakož 

i stanovuje odměny pro sportovní kolektivy a jednotlivce za účast ve 

sportovních utkáních a soutěžích, 

k) řídí profesionální pracovníky HC Děčín při provádění administrativní, 
provozní, sportovní a ekonomické činnosti pro HC Děčín, 

l) projednává disciplinární přestupky členů HC Děčín a ukládá tresty 

v disciplinárním řízení podle čl. 13 stanov, 

m) schvaluje vytvoření dalších sportovních oddílů, 
n) navrhuje a schvaluje symboliku HC Děčín, tj. barvy, znak, popř. 

vlajku, hymnu atd., 

o) zajišťuje řádné vedení evidence členské základny, 

p) jmenuje a přijímá čestné členy HC Děčín, 
q) zajišťuje vzájemně výhodnou spolupráci s ostatními sportovními 

organizacemi, institucemi a svazy, eventuelně s jinými organizacemi, 

podniky i jednotlivci,   

r) schvaluje mezinárodní styk, 
s) zajišťuje zpracování přehledů statistických zjišťování, 

t) vydává publikace, tiskoviny a ročenky související s činností HC Děčín a 

jeho sportovních družstev, 

u) zajišťuje archivaci všech důležitých materiálů a dokumentů HC Děčín, 

v) projednává a schvaluje rámcový nebo pevně stanovený kalendář 
sportovních akcí či sportovních účastí HC Děčín pro následující období. 

 

11.4 Vyžádá-li si to situace, může výbor HC Děčín kooptovat jiného člena HC 

Děčín staršího 18 let věku. Mezi zasedáními valné hromady lze kooptovat 
nejvýše jednu třetinu původního počtu členů výboru HC Děčín. Při 

kooptaci neplatí pravidlo o lichém počtu členů. 

 

11.5 Pro zabezpečení administrativních, provozních, sportovních a 
ekonomických záležitostí HC Děčín, které přesahují svou pravidelností a 
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specializací nároky na výkon čestné, plně nehonorované funkce člena 

výboru, může výbor HC Děčín ustavit přiměřený placený aparát 

(management), zpravidla alespoň sekretáře a ekonoma HC Děčín. 

 
11.6 Rozhodnutí výboru HC Děčín je přijato, je-li přítomna alespoň 

nadpoloviční většina jeho členů a z nich pro konkrétní návrh rozhodnutí 

či usnesení hlasovala alespoň jejich nadpoloviční většina. V případě 

rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy resp. předsedajícího. 

 
11.7 O otázkách či procedurách, které jsou HC Děčín jako právnické osobě 

uloženy ze zákona, nelze hlasovat. Tyto otázky či procedury musí být 

výborem HC Děčín splněny řádně a včas. 

 
11.8 Volby a hlasování v rámci výboru se provádí veřejným hlasováním, 

pokud výbor nerozhodne jinak. Předseda výboru hlasuje vždy jako 

poslední. 

 
11.9 Z každého zasedání výboru HC Děčín musí být pořízen písemný zápis 

nebo záznam tak, aby bylo zřejmé, kdy a kdo se zasedání zúčastnil, jaké 

otázky byly předmětem jednání a jak konkrétně byly rozhodnuty. 

 

11.10 Přípravu administrativních, právních a ekonomických podkladů, není-li ve 
výboru rozhodnuto jinak, zajišťuje sekretář ve spolupráci s ekonomem 

HC Děčín. Každý z členů výboru HC Děčín má právo předkládat vlastní 

nebo oponentní podklady podle své volby.   

 
Článek 12  

Kontrolní komise 

 

12.1 Kontrolní komise je orgánem voleným valnou hromadou HC Děčín a 
disponuje oprávněním kontrolovat všechny účetní a finanční operace HC 

Děčín, stav hospodaření s penězi, právy a majetkem HC Děčín a podávat 

o tom zprávy výboru a valné hromadě HC Děčín. 

 
12.2 Člen HC Děčín nemůže vykonávat současně funkci člena výboru a člena 

kontrolní komise. Členem kontrolní komise nemůže být také 

zaměstnanec HC Děčín, jehož pracovní náplní je zároveň provádění či 

zajišťování finančních a pokladních operací. 

 
12.3 Každý člen, funkcionář i zaměstnanec HC Děčín je na písemné vyzvání 

povinen být bez prodlení k dispozici členům kontrolní komise a 

poskytnout pravdivé a úplné informace a podklady nebo poskytnou jinou 

přiměřenou součinnost, a to vždy, je-li předmětem šetření příjem či 
výdaj související s jeho činností v HC Děčín. 

 

12.4 Členové kontrolní komise mají právo účasti na zasedání výboru HC Děčín 

s hlasem poradním. Kontrolní komise má právo zvát členy výboru HC 
Děčín, členy i zaměstnance HC Děčín na svá pracovní zasedání. 
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12.5 Kontrolní komise je oprávněna v případě zjištěných nedostatků 

navrhovat výboru i valné hromadě HC Děčín nápravná opatření. Vůči 

výboru má právo žádat jejich provedení, jakož i vysvětlení. Pokud 

z kontrolních zjištění vyplyne podezření ze spáchání trestného činu, je 
povinností kontrolní komise i v průběhu kontroly na to upozornit výbor a 

příslušné orgány činné v trestním řízení, pokud tak již na její popud 

neučinil výbor HC Děčín. 

 

12.6 Vyžádá-li si to situace, může kontrolní komise v období mezi zasedáními 
valné hromady kooptovat jiného člena HC Děčín staršího 18 let věku, a 

to do počtu stanoveného valnou hromadou. 

 

12.7 Zasedání kontrolní komise svolává dle potřeby předseda kontrolní 
komise, zvolený členy kontrolní komise na prvním zasedání po valné 

hromadě nebo po odvolání předchozího předsedy. Rozhodnutí kontrolní 

komise je přijato, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jejích členů 

a z nich pro konkrétní návrh rozhodnutí či usnesení hlasovala alespoň 
jejich nadpoloviční většina. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

předsedy resp. předsedajícího. 

 

12.8 Volby a hlasování v rámci kontrolní komise se provádí veřejným 

hlasováním, pokud kontrolní komise nerozhodne jinak. Předseda 
kontrolní komise hlasuje vždy jako poslední. V případě nepřítomnosti 

předsedy rozhodnou přítomní členové kontrolní komise o pověření 

jednoho z členů funkcí předsedajícího. 

 
12.9 Z každého zasedání kontrolní komise musí být pořízen písemný zápis 

nebo záznam tak, aby bylo zřejmé, kdy a kdo se zasedání zúčastnil, jaké 

otázky byly předmětem jednání a jak konkrétně byly rozhodnuty. 

 
 

ČÁST V. 
DISCIPLINÁRNÍ OPATŘENÍ 

 

Článek 13 
Vyškrtnutí, vyloučení a ostatní disciplinární tresty 

 

13.1 O vyškrtnutí člena HC Děčín pro prohřešek dle čl. 5 odst. 5.1 písm. b) 

stanov rozhoduje výbor HC Děčín. Proti rozhodnutí o vyškrtnutí nelze 
podat odvolání. Členství lze obnovit jen na základě nové žádosti, kterou 

však není výbor HC Děčín vázán. Obnovení členství může výbor HC Děčín 

podmínit zaplacením přiměřené pokuty. 

 

13.2 O vyloučení člena HC Děčín pro prohřešky dle čl. 5 odst. 5.1 písm. c) a 
čl. 13 odst. 13.3 písm. h) stanov rozhoduje výbor HC Děčín. Rozhodnutí 

musí předcházet projednání provinění, ke kterému musí být přizván, je-li 

to možné provinilý člen HC Děčín. Sama nepřítomnost provinilého člena 
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však nebrání projednání ani vydání výroku o vyloučení. Rozhodnutí o 

vyloučení musí být písemné a musí obsahovat výrok, stručné odůvodnění 

a poučení o odvolání. Odvolání lze podat k valné hromadě cestou výboru 

HC Děčín, a to písemně a do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení. 
Toto ustanovení však samo o sobě nezakládá povinnost svolání 

mimořádné valné hromady. 

 

13.3 Za méně závažná provinění narušující kázeň v HC Děčín, za pochybení ve 

výkonu práv a povinností nebo ve výkonu funkce, za porušení pravidel, 
sportovně-technických předpisů, soutěžních, přestupových a licenčních 

řádů, ať klubových nebo svazových, může výbor HC Děčín ukládat 

členům popř. i sportovním družstvům HC Děčín tyto disciplinární tresty: 

a) napomenutí, 
b) pozastavení účasti člena na sportovní přípravě organizované HC Děčín 

na dobu až 6 měsíců, 

c) pozastavení nebo zrušení nominace k účasti ve sportovní soutěži nebo 

v utkání, a to až na dobu jednoho soutěžního ročníku, 
d) odvolání družstva ze sportovní soutěže, 

e) odvolání z funkce nebo pozastavení výkonu funkce, 

f) peněžitá pokuta – až do výše trojnásobku individuálně sjednané 

odměny ve smlouvě – nelze uložit osobě mladší 18 let věku, 

g) pozastavení nebo zrušení materiálních a finančních plnění ze strany 
HC Děčín, 

h) vyloučení z HC Děčín (při opakovaném provinění). 

 

13.4 U jednotlivých sportovních družstev mají právo ukládat tresty dle čl. 13 
odst. 13.3 písm. a), b) a c) také trenéři a vedoucí mužstva, dle písm. b) 

a c) však maximálně na dobu 1 měsíce. Trenéři a vedoucí mužstva mají 

povinnost informovat o uložení trestu dle čl. 13 odst. 13.3 písm. b) a c) 

výbor HC Děčín. 
 

13.5 Rozhodnutí o disciplinárním trestu musí předcházet osobní jednání 

s provinilým členem. Za jedno provinění lze uložit současně maximálně 

dva disciplinární tresty. Klubové disciplinární tresty mohou být ukládány i 
v případech, že pro stejná provinění byl provinilému členu uložen jiný, 

obdobný nebo shodný trest ze strany orgánů řídících (svazovou) soutěž 

nebo sportovní utkání. 

 

13.6 Klubové disciplinární tresty musí být, nestačí-li domluva, přiměřené 
k prokázanému provinění a musí především splňovat výchovný efekt pro 

udržení nejen kázně provinilého člena, ale i kázně ostatních členů HC 

Děčín. Klubový disciplinární trest nemůže zbavit člena práva zajistit si 

individuální sportovní přípravu (trénink) na své vlastní náklady i v rámci 
HC Děčín. Výbor HC Děčín má však právo odmítnout poskytování 

takových služeb po dobu trvání trestu. 

 

13.7 Proti rozhodnutí o disciplinárním trestu uloženém výborem HC Děčín,  
s výjimkou trestu uloženého dle čl. 13 odst. 13.3 písm. h), není 
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přípustné odvolání. Výbor HC Děčín však může na základě písemné 

žádosti člena původní trest zmírnit nebo zcela zrušit, pokud jsou zde 

okolnosti hodné takového zřetele. 

 
13.8 Proti rozhodnutí o disciplinárním trestu uloženém trenéry nebo vedoucím 

mužstva se provinilý může do 15 dnů od uložení trestu písemně odvolat 

k výboru HC Děčín. U členů mladších 15 let věku může toto odvolání 

vznést pouze rodič nebo zákonný zástupce. 

 
 

ČÁST VI. 
MAJETEK A HOSPODAŘENÍ 

 

Článek 14  
Majetek a hospodaření 

 

14.1 Majetek HC Děčín tvoří finanční fondy, hmotný a nehmotný majetek, 

pohledávky a jiná majetková práva. HC Děčín vede o svém majetku, 
příjmech a nákladech zákonem předepsané účetní, inventární, statistické 

a daňové sestavy a výkazy (přiznání) a dbá o jeho náležitou ochranu. 

 

14.2 Zdroje majetku HC Děčín tvoří zejména: 
a) členské příspěvky a poplatky členů, 

b) příjmy ze sportovní, tělovýchovné, kulturně-společenské a dobročinné 

činnosti organizované HC Děčín, 

c) dary a podpory od fyzických a právnických osob, 
d) příjmy z reklam, z pronájmů klubového majetku a z prodeje 

klubových práv a majetku, 

e) příjmy z doplňkových obchodních a jiných obdobných aktivit, 

f) příjmy z vkladů a účtů HC Děčín eventuelně výnosy z cenných papírů, 

g) dotace, subvence a granty od svazových orgánů a orgánů střešních 
sportovních institucí, ze státního rozpočtu a z rozpočtů územně 

samosprávných celků. 

 

14.3 Hospodaření HC Děčín se řídí ročním plánem činnosti a rozpočtem. Za 
celkový stav a výsledek hospodaření odpovídá výbor HC Děčín, za 

jednotlivé finanční a účetní operace a za právní úkony jménem HC Děčín 

odpovídají ti členové, činovníci a zaměstnanci HC Děčín, kteří je provedli 

nebo uzavřeli. 
 

14.4 Finančními prostředky HC Děčín v rámci rozpočtu mohou disponovat 

předseda, sekretář a jimi nebo výborem pověření jiní členové výboru 

nebo konkrétně určení nebo pověření zaměstnanci HC Děčín. 

 
14.5 K zajištění pravidelných pokladních operací a bezhotovostního platebního 

styku zřizuje výbor HC Děčín jedno stálé pokladní místo (pokladnu) a 

dále pak běžné i termínované, případně depozitní účty u peněžních 
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ústavů. Dispoziční práva k nakládání s účty HC Děčín stanoví výbor HC 

Děčín.  

 

14.6 Výbor HC Děčín, z důvodu bezpečného a operativního pokladního a 
finančního provozu, může vydat podpisový a pokladní řád HC Děčín, 

který stanoví bližší podmínky finančního provozu HC Děčín, včetně určení 

náležitostí ověřování, přezkušování a likvidace účetních, platebních a 

pokladních dokumentů. 

 
14.7 Zálohy poskytnuté z pokladny nebo z účtů HC Děčín činovníkům a 

zaměstnancům HC Děčín na krytí předem schválených hotovostních 

výdajů a nákladů souvisejících s činností HC Děčín musí být bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní po splnění účelu zálohy, 
vyúčtovány s doložením příslušných dokladů.  

 

14.8 Pro účely bezporuchového provozu a způsobu využití vlastní i svěřených 

sportovních, tělovýchovných i jiných zařízení vydává výbor HC Děčín 
provozní řády těchto zařízení. 

 

14.9 Je-li to užitečné nebo jinak prospěšné, může výbor HC Děčín pro účely 

nadstandardní ochrany klubových hodnot, provozu, majetku i samotného 

členstva před nahodilými nebo nepříznivými vlivy sjednávat pojistné 
smlouvy, zejména k pojištění movitého a nemovitého majetku, pokladní 

hotovosti, úrazové pojištění a pojištění pro případ odpovědnosti za 

škody. 

 
 

ČÁST VII. 
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Článek 15 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

15.1 Výbor HC Děčín může dát časově omezený souhlas při zachování 

výlučnosti a platnosti sportovní klubové registrace a licence u orgánů 
sportovních svazů, aby sportovec nebo sportovní družstva HC Děčín 

nesly ve svazových soutěžích také nebo jenom název či logo sponzora 

nebo obchodního partnera HC Děčín. 

 
15.2 O tom, zda HC Děčín přijme podmínky profesionální (placené) účasti 

svých sportovců nebo sportovních družstev ve svazových soutěžích, 

rozhoduje výbor HC Děčín. Profesionální smlouvy se sportovci, trenéry a 

dalšími osobami zabezpečujícími sportovní činnost HC Děčín mohou 

jménem HC Děčín se souhlasem výboru uzavírat výlučně statutární 
zástupci HC Děčín. 
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15.3 Členové HC Děčín mající speciální oprávnění nebo zvláštní status, jako 

např. trenéři, cvičitelé, rozhodčí nebo profesionální sportovci (hráči), se 

mohou podle své volby volně sdružovat k prosazování svých specifických 

zájmů a potřeb do asociací a obdobných sdružení, a to bez vlivu na jejich 
členství v HC Děčín. 

 

15.4 HC Děčín je členem České unie sportu a Českého svazu ledního hokeje. 

Tím není narušena samostatnost a nezávislost HC Děčín, orgány těchto 

organizací nemohou zasahovat do pravomocí HC Děčín. 
 

15.5 HC Děčín navazuje na činnost původního sportovního spolku s názvem   

I. ČSK Podmokly, jak byl původně založen 1. 9. 1945, a v průběhu své 

existence také nesl další názvy, a to Sokol Podmokly, Sociakol Podmokly, 
Kovostroj Děčín, Baník Děčín, Dynamo Děčín, Slavia SČE Děčín, TS 

Děčín, Slovan Děčín a HC Junior Děčín. 

 

15.6 Tyto změny, úpravy a doplňky původních stanov HC Děčín byly schváleny 
na valné hromadě HC Děčín konané dne 4. 10. 2016 v Děčíně. Tyto 

přijaté změny, úpravy a doplňky stanov HC Děčín nejsou změnou práv a 

závazků HC Děčín. 
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Použité zkratky: 

 AP- Akční plán 

 ASZ – agentura pro sociální začleňování 

 CDM – Centrum dětí a mládeže 

 ČSÚ – Český statistický úřad 

 DC - Děčín 

 DDM – Dům dětí a mládeže 

 DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 ESF – Evropský sociální fond 

 HŠ – hudební škola 

 IROP – integrovaný regionální operační program 

 ITI – integrované územní investice 

 KZŠ – křesťanská základní škola 

 LAG-P – Místní akční skupina Podralsko, z.s. 

 MAP – místní akční plán rozvoje vzdělávání 

 MAS – místní akční skupina 

 MAS-LS – Místní akční skupina Labské skály, z.s. 

 MAS-ČS – Místní akční skupina Český sever, z.s. (dříve Šluknovsko) 

 MM – magistrát města 

 MMR – ministerstvo pro místní rozvoj 

 MPSV – ministerstvo práce a sociálních věcí 

 MS2014+ - elektronický portál pro podávání žádostí o podporu 

 MŠ – mateřská škola 

 MŠMT – ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 MŠV – mimoškolní výchova (mimo MŠ a ZŠ) 

 MŽP – ministerstvo životního prostředí 

 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání 

 NNO – nestátní neziskové organizace 

 NS MAS – národní síť místních akčních skupin 

 ORP – obec s rozšířenou působností 

 ÚO PČR – územní odbor Policie České republiky 

 PS – pracovní skupina 

 PŠ – praktická škola 

 RSK – Regionální stálá konference 

 RT – realizační tým 

 ŘO – řídící orgán 

 ŘV – řídící výbor 

 SCLLD – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

 SO ORP – správní obvod obce s rozšířenou působností 

 SR – strategický rámec 
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 SWOT – metoda strategické analýzy. Zkratka anglických S = Strengths (Silné stránky),  

W = Weaknesses (Slabé stránky), O = Opportunities (Příležitosti), T = Threats (Hrozby). 

 SZŠ – speciální základní škola 

 VDB – veřejná databáze 

 ZŠ – základní škola 

 ZŠ-1 – základní škola 1. stupeň 

 ZŠ-2 – základní škola 2. stupeň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Strategie
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ČÁST I. – ÚVOD DOKUMENTU MAP 
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1 ÚVOD 

1.1 Základní informace o projektu 

Název projektu 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní 
obvod obce s rozšířenou působností Děčín 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000297 

Číslo a název výzvy 
Výzva č. 02_15_005 
Místní akční plány rozvoje vzdělávání 

Realizátor projektu MAP rozvoje 
vzdělávání pro SO ORP Děčín 

MAS Labské skály, z.s. v partnerství se Statutárním 
městem Děčín a MAS Český sever, z.s. 

Skutečné datum zahájení fyzické 
realizace projektu 

  1. 2. 2016 

Datum ukončení fyzické realizace 
projektu 

31. 1. 2018 

Zapojené obce zřizující MŠ a ZŠ v SO 
ORP Děčín 

Arnoltice, Benešov nad Ploučnicí, Česká Kamenice, 
Děčín, Dobkovice, Dobrná, Dolní Habartice, 
Heřmanov, Horní Habartice, Huntířov, Janov, 
Jetřichovice, Jílové, Ludvíkovice, Malá Veleň, 
Malšovice, Markvartice, Těchlovice, Valkeřice, Velká 
Bukovina, Verneřice 

Číslo a název programu 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Číslo a název prioritní osy 
02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

Číslo a název investiční priority 

02.3.68 Omezování a prevence předčasného 
ukončování školní docházky a podpory rovného 
přístupu ke kvalitním programům předškolního 
rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a 
rovněž možnostem formálního a neformálního 
vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do 
procesu vzdělávání a odborné přípravy 

Číslo a název tematického cíle 
TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností  
a celoživotního učení 

Číslo a název specifického cíle 
02.3.68.3 Rozvoj systému strategického řízení  
a hodnocení kvality ve vzdělávání 

Řídící orgán 
Řídicí orgán operačního programu výzkum, vývoj  
a vzdělávání 
ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Operační program 
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) pro programové 
období 2014–2020 
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1.2 Realizátor projektu MAP 

Nositelem a realizátorem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce  

s rozšířenou působností Děčín (dále též jen „MAP“) je Místní akční skupina MAS Labské skály, z.s., 

která byla v přípravné fázi projektu po dohodě se všemi důležitými aktéry v řešeném území zvolena 

za nositele a realizátora projektu, zejména vzhledem k znalosti řešeného území, mnohaletým 

zkušenostem s komunitním plánováním a projektovým řízením a se zpracováním strategických 

dokumentů.  

Vzhledem k tomu, že řešené území je rozsáhlejší než území MAS Labské skály, z.s., byli do projektu 

zapojeni rovněž partneři s finančním příspěvkem – Statutární město Děčín, které má značné 

zkušenosti se vzdělávací politikou v území, a MAS Český sever, z.s. jejímiž členy je 16 obcí z území 

ORP Děčín. MAS Český Sever, z.s. je navíc rovněž realizátorem projektu MAP pro ORP Varnsdorf a 

ORP Rumburk, čímž došlo nejen k zachování funkčních partnerství, ale rovněž k navázání spolupráce 

mezi sousedícími ORP a k přenosu informací mezi nimi.  

1.3 Řešené území MAP 

Pro realizaci projektu MAP bylo jako území dopadu zvoleno celé území správního obvodu obce 

s rozšířenou působností (dále jen „SO ORP“) Děčín. Byla tak respektována vytvořená funkční 

partnerství, přičemž vymezení řešeného území bylo ve fázi přípravy projektové žádosti potvrzeno 

Stanoviskem RSK, které bylo součástí žádosti o podporu. 

Obrázek č. 1 Vymezení řešeného území 

 

Na území ORP Děčín působí 28 zřizovatelů škol a školských zařízení a 47 škol a školských zařízení 

zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Od počátku realizace projektu byla účast 

těchto škol a školských zařízení v projektu MAP 100%. Kromě těchto škol a školských zařízení byli do 

projektu zapojeni i další aktéři působící ve vzdělávání. Seznam těchto aktérů je uveden v následující 

tabulce. 
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 Seznam aktérů vzdělávání zapojených do projektu MAP 

Základní školy a základní školy s mateřskými školami v SO ORP Děčín 

Obec Název školy Zřizovatel RED_IZO 

Benešov nad 
Ploučnicí 

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad 
Ploučnicí, příspěvková organizace 

Město Benešov 
n/Pl 

600076211 

Česká Kamenice 

Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká 
Kamenice 

Město Česká 
Kamenice 

600076431 

Speciální základní škola a Praktická škola, Česká 
Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková 
organizace 

Ústecký kraj 600023231 

Děčín 

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 
1544/5, příspěvková organizace 

Statutární město 
Děčín 

600076016 

Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, 
Kosmonautů 177, příspěvková organizace 

600076059 

Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 
369/25, příspěvková organizace 

600076245 

Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo 
nám., příspěvková organizace 

600076253 

Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 
178/12, příspěvková organizace 

600076288 

Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 
330, příspěvková organizace 

600076539 

Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, 
příspěvková organizace 

600076237 

Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, 
příspěvková organizace 

600076261 

Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková 
organizace 

600076296 

Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, 
příspěvková organizace 

600076504 

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, 
Vrchlického 630/5, příspěvková organizace 

600076512 

Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a 
Praktická škola, Děčín, příspěvková organizace 

Ústecký kraj 600023222 

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko 
výchovné péče, základní škola, střední škola a školní 
jídelna, Děčín XXXII, Vítězství 70 

MŠMT Praha 600028925 

Základní škola a Lesní mateřská škola Jurta Jurta, o.p.s. 691004668 

Křesťanská základní škola Nativity 
Česká provincie 
Tovaryšstva 
Ježíšova Praha 

651039720 

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět 
Montessori 
centrum Děčín, 
o.s. 

691002843 

Dobkovice Základní škola a Mateřská škola Dobkovice Obec Dobkovice 600076121 

Dolní Habartice 
Základní škola a Mateřská škola Dolní Habartice – 
příspěvková organizace 

Obec Dolní 
Habartice 

600076440 

Heřmanov 
Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres 
Děčín 

Obec Heřmanov 600076067 

Huntířov 
Základní škola a Mateřská škola Huntířov, 
příspěvková organizace 

Obec Huntířov 600076130 
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Jetřichovice 
Základní škola a mateřská škola Jetřichovice - 

příspěvková organizace - POZASTAVENÁ ČINNOST 
Obec Jetřichovice 600076032 

Jílové 
Základní škola Jílové, okres Děčín, příspěvková 
organizace 

Město Jílové 650064321 

Ludvíkovice 
Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, 
příspěvková organizace 

Obec Ludvíkovice 600076466 

Malšovice Základní škola Malšovice, okres Děčín Obec Malšovice 650075609 

Markvartice Základní škola a Mateřská škola Markvartice Obec Markvartice 600076229 

Verneřice Základní škola a Mateřská škola Verneřice Město Verneřice 600076393 

 

Mateřské školy v SO ORP Děčín 

Obec Název školy Zřizovatel RED_IZO 

Arnoltice Mateřská škola Arnoltice, okres Děčín Obec Arnoltice 600075290 

Česká Kamenice 

Mateřská škola, Česká Kamenice, Komenského 182, 
příspěvková organizace Město Česká 

Kamenice 

600075346 

Mateřská škola, Česká Kamenice, Palackého 141, 
příspěvková organizace  

600075354 

Děčín 

Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, 
příspěvková organizace 

Statutární město 
Děčín 

600075567 

Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková 
organizace 

666000271 

Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, 
příspěvková organizace 

666000301 

Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, 
příspěvková organizace 

666000336 

Mateřská škola V Rákosí 
Mateřské centrum 
Rákosníček 

691004099 

Speciální mateřská škola Vilík 

Ivana Poschová, U 
Korkárny 71, 
40505 Děčín 10 - 
Nová Ves 

691007268 

Dobrná Mateřská škola Dobrná Obec Dobrná 600075486 

Horní Habartice Mateřská škola Horní Habartice 6, okres Děčín 
Obec Horní 
Habartice 

600075311 

Janov Mateřská škola Janov, okres Děčín Obec Janov 600075303 

Jílové Mateřská škola Jílové, okres Děčín Město Jílové 666000123 

Malá Veleň 
Mateřská škola, Malá Veleň-Jedlka čp. 46, okres 
Děčín 

Obec Malá Veleň 600075940 

Malšovice Mateřská škola Malšovice, okres Děčín Obec Malšovice 600075478 

Těchlovice Mateřská škola, Těchlovice, okres Děčín Obec Těchlovice 600075974 

Valkeřice Mateřská škola Valkeřice Obec Valkeřice 600075681 

Velká Bukovina Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín 
Obec Velká 
Bukovina 

600075320 
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Ostatní školy, školská zařízení a spolky s péčí o děti a mládež v SO ORP Děčín  
(bez středních a vysokých škol) 

Obec Název školy Zřizovatel RED_IZO 

Benešov nad 
Ploučnicí 

Rodinné centrum Medvídek 
Rodinné centrum 
Medvídek 

- 

Centrum dětí a mládeže, Benešov nad Ploučnicí 
Město Benešov 
n/Pl 

691008434 

Česká Kamenice 

Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice, 
příspěvková organizace Město Česká 

Kamenice 

600076580 

Základní umělecká škola Česká Kamenice, 
příspěvková organizace 

600076415 

Děčín 

Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, 
příspěvková organizace 

Statutární město 
Děčín 

600076555 

Základní umělecká škola, Děčín IV – Podmokly, Čs. 
legií 243/29, příspěvková organizace 

Ústecký kraj 600001351 

Mateřské centrum Bělásek 
Mateřské 
centrum Bělásek 

- 

Dětské a rodinné centrum sportu Děčín 
Sportovní klub 
dětí a mládeže 

- 

Spektrum - - 

Junák - český skaut, středisko Úsvit Děčín 
Junák - český 
skaut 

- 

Sportovní klub TKC Děčín, z.s. 
Sportovní klub 
TKC Děčín, z.s. 

- 

Jílové 
Mateřské centrum Sovička, o. s. 

Mateřské 
centrum Sovička 
Martiněves 

- 

Centrum Kamarád a předškolní klub Motýlek 
Rómské sdružení 
"Indigo Děčín" 

- 
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2 PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání je strategický dokument, který stanovuje cíle, priority 

a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v řešeném území SO ORP Děčín. MAP je 

prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Vychází 

zejména z potřeb zjištěných v území na základě vlastních lokálních šetření, stávajících analýz v území 

a reálných dat. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového 

a neformálního vzdělávání. 

Realizace MAP je součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč všemi 

specifickými cíli Prioritní osy 3 OP VVV. Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým 

článkem kvality škol jsou motivovaní a kompetentní učitelé a ředitelé. Cílem akce KLIMA je rozvíjet  

ve školách motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele  

a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy.  

Obrázek č. 2 Struktura KLIMA 

 
 
Projekty MAP jsou zpracovávány po celé České republice s ohledem na Postupy zpracování místních 

akčních plánů. Klíčovým úkolem realizátora projektu MAP však bylo respektovat místní specifika 

území a na základě nich stanovit a nadefinovat vizi a optimální cíle, opatření a aktivity pro řešení 

regionálních problémů a potřeb. 

 

KLIMA 

Prioritní osa 3 
OP VVV 

Další důležité cíle 

A – Aktivizační formy 
výuky 

M – Mentoring/ 
Metodická podpora 

I – Inkluze 

L – Leadership 

K – Kultura učení 

Odborné vzdělávání 
Cizí jazyky 
STEM 
Polytechnika 
Kreativita a podnikavost 
Kariéra 
……………. 
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2.1 Cíle a poslání MAP 

2.1.1 Cíl projektu MAP 

Cílem projektu MAP v ORP Děčín je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, 

že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol, školských zařízení a ostatních aktérů ve vzdělávání. 

To znamená společné informování, vzdělávání, plánování partnerských aktivit pro řešení místně 

specifických problémů a potřeb. Společné plánování a sdílení aktivit v území vede mimo jiné k: 

 zlepšení kvality vzdělávání ve školách; 

 zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání a ostatních aktérů zapojených do 

vzdělávání s cílem individuálního rozvoje potenciálu každého žáka; 

 stanovení dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR; 

 systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování 

dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol; 

 sdílenému porozumění cíli: orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání; 

 podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka; 

 dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzívní škole; 

 výměně zkušeností mezi pedagogy, k jejich dalšímu vzdělávání a zavádění inovativních 

způsobů výuky; 

 zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání 

dětí a žáků, a zlepšení spolupráce s rodiči. 

2.1.2 Význam místních akčních plánů rozvoje vzdělávání MAP 

MAP – Významný podklad pro vyhlašování výzev OP VVV: 

 Pro plánovanou spolupráci v území (místní sítě a partnerství); 

 Pro plošnou podporu vzdělávání v potřebných tématech; 

 Významný podklad pro zpracování šablon pro školy „šitých na míru“. 

MAP – významný podklad pro vyhlašování výzev IROP: 

 Koordinace investičních akcí a podpora koncentrace a řízení efektivního využití investic  

v území. V IROP je soulad s akčními plány rozvoje vzdělávání specifickým kritériem 

přijatelnosti. 

2.1.3 Přínos projektu a výstupy projektu MAP 

Hlavním přínosem realizace MAP pro ORP Děčín je vybudování udržitelného systému komunikace 

mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v řešeném území. Vzniklá partnerství napomáhají  

ke zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému 

rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. MAP stanovuje na základě místní 

potřebnosti, naléhavosti a na základě podrobné analýzy území cíle, priority a aktivity nutné 

k dosažení cílů vzdělávací politiky.  
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2.1.4 Výstupy projektu MAP 

Výstupem projektu MAP je dohoda o prioritách vzdělávací politiky, tzv. Strategický rámec MAP  

do roku 2023. Cílem této dohody je nalezení shody na střednědobé vizi do roku 2023 pro rozvoj  

v oblasti předškolního a základního vzdělávání. Stanovení priorit ve Strategickém rámci vychází  

z několika zdrojů – dotazníkové šetření MŠMT, metaanalýza existujících strategií, vlastní šetření, 

výstupy z jednání Pracovních skupin. Termín pro odevzdání Strategického rámce byl stanoven ŘO OP 

VVV do 6. měsíců od zahájení projektu (zahájení 1. 2. 2016), tedy do konce července 2016, další 

aktualizace jsou stanoveny nejdříve 6 měsíců po odevzdání první verze Strategického rámce. 

V průběhu realizace projektu byl Strategický rámec dvakrát aktualizován, a to v lednu 2017  

a následně v červenci 2017. 

Závěrečným výstupem projektu MAP je: 

 Dohoda o spolupráci (Memorandum – smlouva) podepsaná všemi relevantními a 
zapojenými subjekty v Partnerské platformě – viz příloha č. 11 

Dohoda o vzájemné spolupráci je společná snaha všech signatářů o zlepšení kvality a pozitivní 

ovlivnění oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání s tím, že bude podpořena 

spolupráce mezi všemi aktéry ve vzdělávání, tzn. všemi, kteří jsou přesvědčeni o nutnosti  

a prospěšnosti zvýšit úroveň vzdělávací soustavy s ohledem na místně specifické problémy  

a potřeby území správního obvodu obce s rozšířenou působností Děčín. Signatáři se shodují 

na potřebě rozvíjet ve školách motivující kulturu, zaměřenou na maximální úspěch každého 

žáka a učitele a rovněž na prospěšnosti a účelnosti vytvořit lokální vizi vzdělávání pro území 

ORP Děčín formou dokumentu, naplňujícího cíle celostátních strategií a respektujícího 

specifika území ORP Děčín. 

 

 Strategický dokument MAP pro SO ORP Děčín, na který může v další fázi navazovat projekt 
(MAPII). 

 Navázaná partnerství – více viz kapitola 5.4. 
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 Časový přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF 

ID 
Monitorovací 
indikátory 

Dílčí výstup  
(např. metodika, manuály, 
standardy, …), z kterého se 
bude skládat indikátor 

Stručný popis dílčího výstupu 

Časový 
harmonogram 
naplnění dílčího 
výstupu indikátoru  

5
4

9
0

1
 Počet 

regionálních 
systémů 

Příprava podkladů pro 
analytickou část 

Vlastní průzkum území, analýza 
existujících strategických dokumentů. 

02/2016 

Agregovaný výstup 
z dotazníkového šetření MŠMT 

Vyhodnocení výstupů z dotazníkového 
šetření realizovaného MŠMT na konci 
roku 2015. 

04/2016 

Analytická část MAP 
Analýza území – podklady pro SWOT 
analýzu. 

05/2016 

SWOT-3 analýza prioritních 
oblastí  

Stanovení 3 silných a slabých stránek, 
příležitostí a ohrožení pro každou prioritní 
oblast MAP. 

06/2016 

Dohoda o prioritách 
Vymezení prioritních oblastí vzdělávání, 
vymezení doporučených průřezových a 
volitelných opatření MAP. 

07/2016 

Strategický rámec MAP do roku 
2023 

Stanovení střednědobé vize rozvoje 
vzdělávání do roku 2023 – výchozí 
podklad pro zpracování Akčního plánu 
rozvoje vzdělávání a následných aktivit. 

07/2016 

Dohoda o investičních prioritách, 
vč. aktualizace Strategického 
rámce 

Dohoda o investičních prioritách – 2 
aktualizace 

01/2017 

Dohoda o investičních prioritách, 
vč. aktualizace Strategického 
rámce 

Dohoda o investičních prioritách – 3 
aktualizace 

07/2017 

Průběžná evaluační zpráva Průběžná zpráva o průběhu projektu. 04/2017 

Akční plán pro období 2017/2018 

Obsahuje prioritní (povinná) opatření, 
doporučená, průřezová a volitelná 
opatření, která vzejdou z identifikovaných 
potřeb v území. 

07/2017 

Finální verze MAP Schválená verze MAP 12/2017 

Závěrečná evaluační zpráva Závěrečná zpráva o průběhu projektu. 01/2018 

5
4

3
1

0
 Počet 

podpořených 
spoluprací 

Dohoda o vzájemné spolupráci 
Dohoda o spolupráci Lokální VIZE 
Partnerství 

07/2016 

Výčet vytvořených Klíčových výstupů za monitorovací období ÚNOR 2016 – LEDEN 2018 

2.2 Cílové skupiny MAP 

Projekt MAP je zaměřen a pracuje zejména s těmito cílovými skupinami: 

 Děti a žáci – Děti a žáci do 15 let, navštěvující školy a školská zařízení v území. Cílem MAP je 

mimo jiné zvýšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ a zajistit dostupnost kvalitního vzdělání pro 

každé dítě v ORP Děčín. 

 Pedagogičtí pracovníci – Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení v území ORP Děčín.  

Na tuto skupinu jsou zacíleny aktivity budování znalostních kapacit a také jsou aktivizováni  

v rámci vzájemných setkávání. Při řešení problémů a hledání východisek se berou v potaz 

jejich názory a zkušenosti, a hledají se nové postupy ve vzdělávání. Jejich aktivní zástupci jsou 

součástí Řídícího výboru a Pracovních skupin. 

 Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo 

asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže – 
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Jedná se o pracovníky, kteří pracují v organizacích vzdělávání nebo asistenčních služeb 

v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání. Jejich zástupci jsou součástí Řídícího výboru  

a dále působí v Pracovních skupinách. 

 Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství – Jedná se například 

o pracovníky z Individuálního systémového projektu „Národní institut pro další vzdělávání“ 

(NIDV). Zástupce NIDV působí v Řídícím výboru a je členem Pracovních skupin. Jedná se ale i 

o další specialisty ve vzdělávání, výzkumu a poradenství, kteří spolupracují se zaměřením na 

budování kapacit pro pedagogický leadership na úrovni školy a na úrovni území (dle 

spádových škol a na celém území ORP Děčín). 

 Pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu – Jde o pracovníky vizionáře, 

popularizující nové postupy a smysluplné uspořádání na sebe navazujících výchovných  

a vzdělávacích prvků, kteří by měli zdokonalit rozvoj člověka. Tyto pracovníky je třeba  

v území neustále vyhledávat a zařazovat je do Pracovních skupin. 

 Rodiče dětí a žáků – Rodiče dětí a žáků navštěvujících školy a školská zařízení v území ORP 

Děčín. Tato skupina je informována o zpracování MAP v území i v rámci tzv. šablon při 

setkávání s rodiči“, jejich aktivní zástupci jsou součástí Řídícího výboru a Pracovních skupin. 

 Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení – Jedná se o skupinu ředitelů škol, ředitelů 

školských zařízení, kterými jsou Domy dětí a mládeže, Centra dětí a mládeže, Rodinná centra 

apod. jejich aktivní zástupci jsou zapojeni v Pracovních skupinách i v Řídícím výboru.  

 Veřejnost – Všichni občané, kterým není fungování škol a školských zařízení lhostejné a kteří 

jsou schopni a ochotni aktivně přispět k vytváření Akčního plánu rozvoje vzdělávání a jeho 

realizaci. S připomínkami ze stran veřejnosti je nakládáno jako s připomínkami ostatních 

cílových skupin. 

 Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol a školských zařízení působících ve vzdělávací 

politice – Jedná se o členy obecních zastupitelstev nebo městských rad, kteří mají v gesci 

otázku školství, příp. starostové obcí (nebo jimi pověření pracovníci). Jejich zástupci jsou 

členy Řídícího výboru a také jsou součástí Pracovních skupin. Členy Řídícího výboru a 

Pracovních skupin jsou zástupci odboru školství a tělovýchovy děčínského magistrátu, 

zástupci Úřadu práce a OHK. 

Způsob zapojení cílových skupin (všech aktérů) do projektu MAP je popsán samostatně v kapitole č. 6 

Popis způsobů a procesů zapojení dotčené veřejnosti do tvorby MAP (Komunikace s aktéry). 

2.3 Smysl projektu MAP očima realizátora 

Smysl projektu MAP je daleko hlubší, než zpracování „pouhé“ strategie. Čím více a hlouběji jsme se 

do realizace projektu pouštěli, tím více nás toto téma zajímalo. Viděli jsme, jak se po počáteční 

nedůvěře k projektu začali zapojovat učitelé lídři. Lidé, kteří pracují ve školství mnohdy celý život, 

vidí, že je třeba takových aktivit, které jsou zahrnuty v projektu, a že je třeba měnit zejména smýšlení 

veřejnosti. Naším cílem je vzbudit větší zájem i u zřizovatelů škol a školských zařízení, a to zejména 

zlepšením komunikace. Naším cílem je rovněž vzbudit a prohlubovat zájem rodičů a dětí samotných o 

dialog, co je možné a reálné udělat, aby se kvalita vzdělávání zlepšila. V rámci šetření v území a 

v rámci akčního plánovaní jsme se sešli s tím, že školy nepotřebují jen finanční prostředky na 
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investiční záměry do nových učeben pro tzv. klíčové kompetence a bezbariérovost, tedy to, co 

poskytuje prostřednictvím IROP Evropská unie. Školy i školská zařízení se potýkají i s nedostatkem 

finančních prostředků na běžné modernizace, na sportoviště, tělocvičny, na projekty týkající se 

podpory sportu a tělesné výchovy, na dopravní hřiště a další nutné projektové záměry, týkající se 

zlepšení a rozvoje kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do patnácti let. V rámci projektu 

MAP a v rámci šetření v území, se nám podařilo zmapovat projektové záměry a potřeby jednotlivých 

škol a školských zařízení v území. Tyto projektové záměry a potřeby (investiční i neinvestiční) jsou 

zaneseny do dokumentu MAP tak, aby na patřičných místech měli představu, co všechno školy a 

školská zařízení potřebují a s čím se potýkají. Všechny tyto záměry se sejdou prostřednictvím projektů 

MAP z celé České republiky a dle vyjádření odpovědných pracovníků MŠMT bude tento podklad 

sloužit k nastavení národních dotačních titulů.  

3 STRUKTURA DOKUMENTU MAP 

3.1 Základní struktura dokumentu MAP 

Logická struktura dokumentu byla navržena tak, aby byla v souladu s metodiku uvedenou 

v dokumentu „POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ“ a zároveň zohlednila tradiční 

strukturu strategického plánování, přičemž je na následujícím obrázku zobrazeno, v jakých částech 

dokumentu je významně pracováno s Opatřeními MAP, která určují směr strategického plánování  

a aktivit. Je proto dbáno na to, aby dílčí výstupy plánování byly v souladu s těmito Opatřeními. 

Obrázek č. 3 Struktura Místního akčního plánu 

 

V úvodní části je popsán účel dokumentu, jeho struktura, samotný proces plánování a manažerský 

souhrn. 
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Analytická část vychází zejména ze stávajících dat pro území, metaanalýzy stávajících strategických 

dokumentů a záměrů v oblasti vzdělávání, provedených dotazníkových šetření a dalších analýz, 

problémů a potřeb zjištěných v průběhu realizace projektu. Závazným výstupem analýzy je vymezení 

prioritních oblastí a SWOT-3 analýza pro každou z oblastí.  

Strategická část vychází z priorit stanovených na základě SWOT – 3 analýzy a analýz problémů 

 a potřeb zjištěných v území, které byly identifikovány v analytické části s doplněním oblastí tak, 

 aby bylo ve vztahu k Pracovním skupinám pokryto celé spektrum vzdělávacího procesu obsaženého  

v MAP. Cílem je nalezení shody na dlouhodobé/střednědobé vizi do r. 2023 pro rozvoj v oblasti 

předškolního a základního vzdělávání.  

Strategická část se dělí na dvě zásadní části: 

- Strategický rámec priorit MAP do roku 2023, v němž je stanovena vize, cíle, priority a popis vazeb 

na existující strategie.  

- Akční plán, který obsahuje konkrétní opatření a aktivity naplňující vizi, cíle a priority stanovené  
ve Strategickém rámci. Obecně se jedná o tyto aktivity: 

● Aktivity jednotlivých škol – popisují jaké aktivity na podporu vzdělávání žáků a učitelů  
na úrovni škol a školských zařízení, mohou sloužit jako podklad pro přípravu nových šablon; 

● Aktivity spolupráce – jsou zaměřeny na plnění povinných opatření MAP (např. společné 
vzdělávání ředitelů, sdílení zkušeností pedagogických pracovníků a dalších aktérů  
ve vzdělávání, spolupráce škol a školských zařízení, vzdělávacích zařízení; 

● Infrastruktura – aktivita popisuje potřebné investice do infrastruktury a jak tato aktivita 
přispívá k naplnění cílů opatření MAP (povinných, volitelných, průřezových, doplňkových); 

● Další aktivity, které vyplynuly z námětů a jednání v území jak Pracovních skupin, tak 
partnerské platformy. 

Jedním z výstupů projektu je formulace konkrétních aktivit, vedoucích k naplnění stanovených cílů. 
Konkrétní aktivity jsou součástí Akčního plánu a Strategického rámce MAP.  

Obrázek č. 4 Naplňování Místního akčního plánu 

 
 

Implementační část se věnuje monitoringu a vyhodnocování realizace MAP.  

  

Naplňování cílů a opatření 
v Místním akčním plánu

Aktivity škol –
především 
„Šablony“

Infrastruktura -
především IROP

Aktivity 
spolupráce Další aktivity
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4 PRŮBĚH A REALIZACE PROJEKTU MAP 

4.1 Aktivity MAP 

Projekt MAP je od počátku realizován v souladu s Postupy zpracování místních akčních plánů dle 

povinných a doporučených aktivit. Aktivity byly na začátku realizace stanoveny v Harmonogramu 

aktivit.  

Jedná se o následující aktivity: 

 Aktivita 0 – Příprava – aktivita před podáním žádosti o podporu – zvolení nositele projektu, 

vytvoření partnerství, identifikování všech důležitých aktérů ve vzdělávání, sestavení Realizačního 

týmu. 

 Aktivita 1 – Akční plánování – hlavní aktivita projektu, pokrývá celý proces akčního plánování, 

tvorbu Strategického rámce MAP, zpracování Akčního plánu. 

Podaktivity: 

 

- Rozvoj partnerství – setkávání, výměna zkušeností, sestavení Řídícího výboru; 

- Dohoda o prioritách – analýza, Strategický rámec MAP, investiční priority (Dohody  
o investicích nebo souhlas zřizovatele) - podmínka pro žádosti v IROP; 

- Akční plánování – sestavení Akčního ročního plánu, neinvestiční opatření (aktivity škol a 
školských zařízení, aktivity spolupráce); 

- Budování znalostních kapacit – plán vzdělávacích aktivit, musí jít o společné vzdělávání, 
nikoli individuální, tato aktivita je realizována a doporučována již v průběhu tvorby projektu. 

 Aktivita 2 – Evaluace – vyhodnocení úspěšnosti procesů vytváření partnerství (průběžná  

a závěrečná evaluační zpráva), doporučení a úpravy procesů MAP. 

 Aktivita 3 – Řízení MAP – probíhá současně s tvorbou strategie, jedná se o vytvoření organizační 

struktury pro projekt a dále identifikace dotčené veřejnosti, základní struktura partnerství, 

komunikační strategie, popis fungování MAP. 

 Aktivita 4 – Řízení projektu – tato aktivita probíhá po celou dobu projektu, za činnost této 

aktivity je odpovědný RT. 

  

Rozvoj 
partnerství

Dohoda o 
prioritách

Akční 
plánování

Budování 
znalostních 

kapacit
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4.2 Průběh realizace projektu MAP 

Obrázek č. 5 Zjednodušený proces tvorby MAP 
 

 

Před samotným zahájením realizace projektu byla vedena jednání o nositeli projektu MAP.  

Po dohodě s eventuálními realizátory projektu byla za nositele projektu v řešeném území zvolena 

MAS Labské skály, z.s. (viz kapitola Realizátor projektu MAP) a partnery projektu s finanční účastní  

se staly Statutární město Děčín a MAS Český Sever, z.s.  

Během přípravné fáze projektu (v průběhu zpracování žádosti o podporu - 2015) byli v rámci 

řešeného území osloveni všichni důležití aktéři působící ve vzdělávání s žádostí o spolupráci na tvorbě 

projektu MAP, přičemž byli informováni o cílech a poslání projektu a jeho dopadu na vzdělávání 

v řešeném území. Na území ORP Děčín působí 28 zřizovatelů škol a školských zařízení a 47 škol a 

školských zařízení. Od počátku realizace projektu byla účast škol a školských zařízení v projektu MAP 

100%.  

Po dohodě o nositeli projektu byl sestaven Realizační tým (dále též jen „RT“). V rámci rozvoje 

partnerství byli osloveni zástupci cílových skupin, byl sestaven Řídící výbor (dále též jen „ŘV“) 

a 3 Pracovní skupiny (dále též jen „PS“) – Město, Venkov a Neformální zájmové vzdělávání.  

Na 1. jednání Řídícího výboru (12. 4. 2016) byl schválen Statut, Jednací řád ŘV a byla zvolena 

předsedkyně Řídícího výboru.  

Způsob práce jednotlivých týmů, úkoly, které týmy řešily a personální zajištění je popsáno 

v příslušných kapitolách tohoto dokumentu (Organizační struktura MAP – viz kapitola č. 5). 

V průběhu realizace se do projektu rovněž podařilo zapojit valnou většinu významných aktérů 

z řešeného území působících ve vzdělávání, přičemž svou spolupráci na projektu MAP potvrdili tito 

aktéři podpisem Dohody o vzájemné spolupráci.  

Způsob zapojení klíčových aktérů a veřejnosti do projektu je popsán v kapitole č. 6 - Popis způsobů a 

procesů zapojení dotčené veřejnosti do tvorby MAP.  

shromaždování 
informací

analýza 
stávajícího 

stavu

priority

návrh řešení

plán akcí

realizace

monitoring

evaluace
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Na počátku realizace projektu (2/2016) bylo podrobně zanalyzováno řešené území, docházelo  

ke sběru informací, problémů, potřeb a k jednáním mezi všemi aktéry, a to jak v rámci Pracovních 

skupin, tak i formou osobních jednání s klíčovými aktéry. Pro potřeby projektu bylo provedeno 

množství dotazníkových šetření a analýz, zaměřených na specifické oblasti dle potřeby. K dispozici 

měl zpracovatelský tým rovněž dotazníkové šetření z MŠMT, které probíhalo na přelomu roku 

2015/2016. Výstupy dotazníkového šetření byly jedním z východisek tvorby strategické části 

dokumentu. Součástí analytické části byla rovněž analýza již existujících strategických záměrů  

a dokumentů pro řešené území a následně probíhala konzultace těchto poznatků s širokou 

platformou aktérů ve vzdělávání (4–6/2016). 

Po důsledné analýze území byly identifikovány klíčové problémy v oblasti a byly vymezeny prioritní 

oblasti rozvoje v řešeném území, byla sestavena SWOT – 3 analýza. (tzv. východiska pro strategickou 

část). Na základě této analýzy byla naformulována všemi aktéry ve vzdělávání společná vize a byly 

určeny priority a cíle. Vznikl Strategický rámec priorit MAP do roku 2023, který byl schválen  

na 2. jednání Řídícího výboru dne 19. 7. 2016. Strategický rámec MAP je nezbytným předpokladem 

pro získání dotační podpory z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 

Důležitým momentem bylo schválení Dohody o vzájemné spolupráci: tento dokument slouží jako 

smluvní podklad pro utváření a průběžné rozšiřování partnerství v rámci projektu a schválení 

Strategického rámce (2. jednání Řídícího výboru – 19. 7. 2016).  

V průběhu měsíců září - prosinec 2016 probíhala revize projektových záměrů zahrnutých  

do Strategického rámce MAP Verze 1.0. V rámci připravované aktualizace SR, byli opětovně osloveni 

všichni zapojení aktéři v projektu a následně byla provedena úprava Aktualizace SR Verze 2.0. Tento 

aktualizovaný návrh SR Verze 2.0, byl projednán a schválen na 3. jednání ŘV v měsíci 31. 1. 2017. 

Tato aktivita probíhala ve snaze co nejlépe upřesnit a kvalifikovat potřeby z území SO ORP Děčín, 

s ohledem na aktuálnost a ve snaze co nejlépe a nejefektněji sestavit akční plán. Upřesňovaly se 

jednotlivé aktivity (aktivity jednotlivých škol a školských zařízení, aktivity spolupráce, infrastruktura) a 

definovalo se, která z aktivit je realizovatelná v průběhu jednoho roku, a to se všemi náležitostmi, 

tedy s odpovědnostmi, potřebnými finančními zdroji a indikátory, které budou měřit dosažené cíle. 

Snahou bylo, aby byly v plánovaných cílech zahrnuty potřeby co největšího počtu škol a školských 

zařízení a dalších organizací v rámci ORP Děčín. Tato aktivita probíhala v rámci RT, PS, formou 

osobních konzultací se zřizovateli a řediteli škol a školských zařízení, se zástupci NNO, zástupci ASZ, se 

zástupci partnera (MM Děčín a MAS Český sever, z.s.), formou emailové korespondence a telefonické 

konzultace.  

Na 3. jednání ŘV byla dále projednána a schválena Dohoda o potřebách v území SO ORP Děčín 

v oblasti vzdělávacích aktivit. Návrh Dohody vychází z dokumentů schválených ŘV v červenci 

2016 a to Strategického rámce - Verze 1.0 a Dohody o vzájemné spolupráci, jejíž součástí je vymezení 

oblasti spolupráce aktérů vzdělávání. Navazujícím dokumentem je Návrh Ročního plánu vzdělávacích 

aktivit, jehož základní oblasti se shodují s oblastmi spolupráce, zakotvenými v Dohodě o vzájemné 

spolupráci, a vedou k systematickému budování znalostních kapacit v rámci projektu MAP. Dále byla 

schválena změna členů Řídícího výboru k 31. 1. 2017. 
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V další fázi plánování bylo přistoupeno ke kvantifikaci cílů a jejich rozpracování do kroků, termínů  

a zodpovědností za jejich naplnění – tedy k samotné tvorbě Akčního plánu. Strategický rámec byl 

rozpracován do Akčního plánu (Roční akční plán pro období 2017–2018), který obsahuje již konkrétní 

opatření k naplnění stanovené vize a cílů.  

Dne 5. 4. 2017 proběhlo 4. jednání ŘV kde byla projednána a odhlasována forma zpracování Ročního 

akčního plánu - časové zpracování Ročního akčního plánu. Dále byl schválen konkrétní Plán 

vzdělávacích aktivit pro rok 2017, který byl zpracován na roční bázi, ve vazbě na konkrétní opatření 

Strategie, s identifikací cílové skupiny, rozsahu a formy vzdělávání, a to na základě schválené Dohody 

o potřebách vzdělávacích aktivit.  

Počátkem měsíce března 2017, začali členové RT připravovat Průběžnou sebehodnotící zprávu  

za období 02/2016–01/2017. Jedná se o dokument, který vychází z Klíčové aktivity projektu MAP 

vzdělávaní pro SO ORP Děčín. Průběžná sebehodnotící zpráva je vypracována na základě "Metodiky 

vydané MŠMT v rámci projektů PO 3 OP VVV" ze dne 6. 12. 2016 a na základě šablony, která je 

přílohou této metodiky. Vnitřní evaluace propojuje informace o řízení projektu, o realizaci aktivit  

a informace o zhodnocení výstupů a výsledků z perspektivy zástupců projektového týmu – 

Realizačního týmu, a to včetně navržených případných opatření ke zlepšení realizace projektu. 

Průběžná sebehodnotící zpráva obsahuje zhodnocení prvních 12 měsíců realizace projektu. Finální 

verze byla předložena členům ŘV ke schválení, a to na základě Postupů zpracování MAP  

a na základě žádosti o podporu. Dalším krokem bylo odevzdání Evaluační zprávy na ŘO MŠMT,  

a to formou přílohy ve 3. Zprávě o realizaci projektu v měsíci 04–2017. Následně byla Průběžná 

sebehodnotící zpráva předložena na vědomí Výkonnému výboru MAS Labské skály, z.s. a vedení 

partnerů - Radě města Děčín a MAS Český sever, z.s. 

Plánovaná aktualizace Strategického rámce – Verze 3.0, probíhala v období 5/2017 do konce 6/2017, 

kdy byli v rámci území opětovně osloveni všichni zapojení aktéři, probíhala jednání v rámci PS  

a v rámci RT, kde byla získaná data a úpravy zapracovány do SR a následně připomínkovány. Všichni 

aktéři měli možnost SR připomínkovat do konce měsíce 6/2017. Současně probíhala jednání v rámci 

přípravy Ročního akčního plánu, kde byla nastavena opatření k naplňování cílů SR. Akční plán (dále 

též jen „AP“) byl sestaven a zpracován pro období školního roku 2017/2018.  

AP primárně obsahuje neinvestiční opatření, aktivity škol a školských zařízení a aktivity spolupráce. 

V rámci AP, které v MO probíhalo, byli osloveni všichni zapojení aktéři z území, kteří v rámci šetření 

doplňovali své aktivity pro stanovené období. Zapojeným aktérům bylo vysvětleno, že zahrnuté 

aktivity v AP naplňují cíle priorit, a že SR a aktivity AP nejsou od sebe odtržené.  

Aktualizovaný SR a Roční AP byly zveřejněny k připomínkování na webových stránkách 

www.mapls.cz. Strategický rámec – Verze 3.0 a Roční AP byl projednán a schválen na 5. jednání ŘV 

v měsíci 07/2017. 

Následně byla na konci léta 2017 zahájena práce na finálním dokumentu MAP. Návrh finálního MAP 

byl rozeslán všem aktérům ve vzdělávání, Řídícímu výboru a rovněž byla poskytnuta možnost 

veřejnosti dokument před samotným schválením připomínkovat. 

http://www.mapls.cz/
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Po připomínkování dokumentu a zapracování vznesených připomínek do Návrhu finálního MAP se 

dne 1. 11. 2017 uskutečnilo veřejné projednání tak, aby byl zajištěn komunitní způsob projednávání 

finálního dokumentu MAP. Finální MAP byl odprezentován, byly vysvětleny důvody a přínosy jeho 

zpracování a veřejnost (včetně všech zapojených aktérů ve vzdělávání) měla poslední možnost tento 

dokument připomínkovat. 

Připomínkovaná a upravená finální verze dokumentu byla dne 8.11.2017 předložena obci 

s rozšířenou působností Děčín a všem zřizovatelům škol a školských zařízení zapojených do aktivit 

projektu v řešeném území. Finální MAP byl schválen x% zřizovatelů formou usnesení (informace bude 

doplněna po schválení).  

Všechny výše uvedené výstupy jsou zapracovány do tohoto dokumentu. 

V níže uvedeném tabulce jsou uvedeny klíčové aktivity s termínem schválení. 

 Dílčí výstupy MAP 

Dílčí výstupy – Klíčové aktivity Schválení Termín 

Relevantní strategie v území SO ORP Děčín – 
metaanalýza 

RT 10. 4. 2016 

Statut a Jednací řád Řídícího výboru včetně 
hlasování, Předsedkyně ŘV, Řízení komunikace 
projektu 

1. jednání ŘV 20. 4. 2016 – PER ROLLAM 

Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT 
pro ORP Děčín 

RT 26. 4. 2016 

Grafy – VAZBA priorit na Opatření MAP - 
16. 06. 2016 

PS 16. 6. 2016 

Vyhodnocení dotazníkové šetření v MŠ a ZŠ - 
16. 06. 2016 

PS 16. 6. 2017 

SWOT-3 analýza – finální verze RT 30. 6. 2017 

Schválený "Strategický rámec MAP – VERZE 
1.0 včetně příloh" 

2. jednání ŘV 19. 7. 2016 

Schválená "Dohoda o vzájemné spolupráci" 2. jednání ŘV 19. 7. 2016 

Schválený aktualizovaný "Strategický rámec 
MAP – VERZE 2.0 včetně příloh" 

3. jednání ŘV 31. 1. 2017 

Schválená "Dohoda o potřebách v území SO 
ORP Děčín v oblasti vzdělávacích aktivit" 

3. jednání ŘV 31. 1. 2017 

Schválený Seznam členů Řídícího výboru 3. jednání ŘV 31. 1. 2017 

Dílčí přehled aktivit v území SO ORP Děčín 
v rámci projektu OP VVV – Podpora škol 
formou projektů zjednodušeného vykazování 
– Šablony pro MŠ a ZŠ I – číslo výzvy: 
02_16_022 

RT 31. 3. 2017 

Nabízená spolupráce škol a školských zařízení 
v území SO ORP Děčín 

RT 31. 3. 2017 

Předání informací z MAP DC do KAP RT 31. 3. 2017 

http://www.mapls.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-44-43-cs_15.pdf&original=Relevantn%C3%AD+strategie+v+%C3%BAzem%C3%AD_SO+ORP+D%C4%9B%C4%8D%C3%ADn_METAANAL%C3%9DZA.pdf
http://www.mapls.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-44-43-cs_15.pdf&original=Relevantn%C3%AD+strategie+v+%C3%BAzem%C3%AD_SO+ORP+D%C4%9B%C4%8D%C3%ADn_METAANAL%C3%9DZA.pdf
http://www.mapls.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-44-43-cs_13.pdf&original=Statut+a+Jednaci+rad_Hlasovani_FINAL_20+04+2016.pdf
http://www.mapls.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-44-43-cs_1.pdf&original=DC_Vyhodnocen%C3%AD+dotazn%C3%ADkov%C3%A9ho+%C5%A1et%C5%99en%C3%AD+M%C5%A0MT+16+04+2016.pdf
http://www.mapls.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-44-43-cs_1.pdf&original=DC_Vyhodnocen%C3%AD+dotazn%C3%ADkov%C3%A9ho+%C5%A1et%C5%99en%C3%AD+M%C5%A0MT+16+04+2016.pdf
http://www.mapls.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-44-43-cs_5.pdf&original=Grafy+-+VAZBA+priorit+na+Opat%C5%99en%C3%AD+MAP+-+16.+06.+2016.pdf
http://www.mapls.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-44-43-cs_5.pdf&original=Grafy+-+VAZBA+priorit+na+Opat%C5%99en%C3%AD+MAP+-+16.+06.+2016.pdf
http://www.mapls.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-44-43-cs_16.pdf&original=Dotazn%C3%ADky+M%C5%A0+Z%C5%A0_FINAL.pdf
http://www.mapls.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-44-43-cs_16.pdf&original=Dotazn%C3%ADky+M%C5%A0+Z%C5%A0_FINAL.pdf
http://www.mapls.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-44-43-cs_34.pdf&original=Dilci+vystup+-+Sablony+pro+ZS+a+MS+k+31032017.pdf
http://www.mapls.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-44-43-cs_34.pdf&original=Dilci+vystup+-+Sablony+pro+ZS+a+MS+k+31032017.pdf
http://www.mapls.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-44-43-cs_34.pdf&original=Dilci+vystup+-+Sablony+pro+ZS+a+MS+k+31032017.pdf
http://www.mapls.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-44-43-cs_34.pdf&original=Dilci+vystup+-+Sablony+pro+ZS+a+MS+k+31032017.pdf
http://www.mapls.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-44-43-cs_34.pdf&original=Dilci+vystup+-+Sablony+pro+ZS+a+MS+k+31032017.pdf
http://www.mapls.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-44-43-cs_35.pdf&original=Nab%C3%ADzen%C3%A1+SPOLUPRACE+%C5%A1kol+a+ostatn%C3%ADch+subjekt%C5%AF_SO_ORP-DECIN_27_03_2017.pdf
http://www.mapls.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-44-43-cs_35.pdf&original=Nab%C3%ADzen%C3%A1+SPOLUPRACE+%C5%A1kol+a+ostatn%C3%ADch+subjekt%C5%AF_SO_ORP-DECIN_27_03_2017.pdf
http://www.mapls.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-44-43-cs_37.pdf&original=31+03+2017_Predani+informaci+z+MAP+DC+do+KAP.pdf
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Průběžná sebehodnotící zpráva za období 02–
2016 až 01 - 2017 (Evaluace) 

4. jednání ŘV 5. 4. 2017 – PER–ROLLAM 

Plán vzdělávacích aktivit pro rok 2017 4. jednání ŘV 5. 4. 2017 – PER–ROLLAM 

Přehled Opatření ve vazbě na SR_FINAL 11. jednání RT 29. 6. 2017 

Schválený aktualizovaný "Strategický rámec 
MAP – VERZE 3.0 včetně příloh" 

5. jednání ŘV 31. 7. 2017 

Schválený "Roční akční plán pro období 2017/ 
2018" 

5. jednání ŘV 31. 7. 2017 

Rozeslání Návrhu finálního dokumentu MAP a 
možnost připomínkovat dokument ze strany 
veřejnosti a všech aktérů ve vzdělávání 

- 16. 10. 2017 

Pověření členů ŘV pro MAS Labské skály, z.s. k 
vypracování a podání projektové žádosti o 
podporu do příslušné výzvy číslo: 02_17_047  
název výzvy - Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání II a k realizaci tohoto projektu v 
území SO ORP Děčín 

6. jednání ŘV 20. 10. 2017 - – PER–ROLLAM 

Veřejného projednání Finálního dokumentu 
MAP  

- 1. 11. 2017 od 16 hod 

Konec termínu pro připomínkování finálního 
dokumentu MAP  

- 3.11.2017 

Distribuce upraveného finálního dokumentu 
MAP 

- Od 8.11.2017 

Schválení finálního dokumentu MAP v ŘV  7. jednání ŘV Bude doplněno 

Schválení finálního dokumentu MAP 
zřizovateli  

Zřizovatelé škol a školských 
zařízení (formou usnesení) 

Bude doplněno 

Závěrečná evaluační zpráva Jednání ŘV Bude doplněno (leden 2018) 

 

  

http://www.mapls.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-44-43-cs_4.pdf&original=Prubezna+sebehodnotici+zprava_EVALUACE_022016_012017.pdf
http://www.mapls.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-44-43-cs_4.pdf&original=Prubezna+sebehodnotici+zprava_EVALUACE_022016_012017.pdf
http://www.mapls.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-44-43-cs_44.pdf&original=19_07_2017_Ro%C4%8Dn%C3%AD%20Akcni%20plan_k%20p%C5%99ipom%C3%ADnkov%C3%A1n%C3%AD%20%C5%98V.pdf
http://www.mapls.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-44-43-cs_31.pdf&original=31_01_2017_RSK_SR+VERZE+2.0_MAP+DC_LEDEN_2017_FINAL.pdf
http://www.mapls.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-44-43-cs_31.pdf&original=31_01_2017_RSK_SR+VERZE+2.0_MAP+DC_LEDEN_2017_FINAL.pdf
http://www.mapls.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-44-43-cs_31.pdf&original=31_01_2017_RSK_SR+VERZE+2.0_MAP+DC_LEDEN_2017_FINAL.pdf
http://www.mapls.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-44-43-cs_31.pdf&original=31_01_2017_RSK_SR+VERZE+2.0_MAP+DC_LEDEN_2017_FINAL.pdf
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5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAP 
Podoba organizační struktury MAP byla sestavena po dohodě s klíčovými aktéry ve vzdělávání 

s ohledem na specifika řešeného území a v souladu s Postupy zpracování místních akčních plánů.  

Organizační struktura MAP je znázorněna v následujícím grafu: 

 
 
 
 

  

Realizační 
tým

• Administrativní tým

• Odborný tým

Pracovní 
skupiny

• Pracovní skupina "MĚSTO"

• Pracovní skupina "VENKOV"

• Pracovní skupina "NEFORMÁLNÍ A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ"

Veřejnost

• Všichni občané se zájmem zapojit se do tvorby MAP

Řídící 
výbor 

MÍSTNÍ PLÁN 
ROZVOJE 

VZDĚLÁVÁNÍ  
+  

PARTNERSTVÍ 
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5.1 Realizační tým 

Sestavení a obsazení Realizačního týmu předcházela jednání s hlavními aktéry ve vzdělávání. Cílem 

bylo vytvoření týmu, který s ohledem na specifika a velikost řešeného území zajistí kvalitní zpracování 

MAP jak po stránce odborné, tak po stránce administrativní. Realizační tým je složen z týmu 

administrativního a týmu odborného a je odpovědný za provádění všech aktivit v rámci projektu. 

Činnost Realizačního týmu koordinuje hlavní manažer projektu. Každý člen Realizačního týmu má 

prostřednictvím pracovní náplně jasně definovanou roli a stanoveny úkoly a termíny  

Obrázek č. 6 Organizační struktura Realizačního týmu  

 

Administrativní tým je zodpovědný zejména za: 

 koordinaci projektových aktivit;  

 organizační a provozní stránku projektu;  

 dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných hodnot indikátorů;  

 zajišťování efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu (směrem  

k poskytovateli podpory, vedení organizace příjemce, partnerům projektu a jednotlivým 

pracovníkům projektu).  

1. Hlavní manažer a koordinátor projektu MAP (Řízení projektu MAP): 

Je zodpovědný za celkové řízení projektu a koordinaci aktivit, kontroluje řádný chod projektu 

v souladu s harmonogramem, sledování správnosti a vyhodnocování naplňování projektu, účast  

na kontrolách projektu, zpracování monitorovacích zpráv a plánované evaluace. Hlavní manažer je 

1. Hlavní manažer a 
koordinátor projektu MAP 

(Řízení projektu MAP)

2. Administrátor město Děčín

3. Finanční manažer a manažer pro publicitu

4. Analytik – zpracovatel

5. Odborný pracovník zpracovatel dílčích výstu

6. Facilitátor – zpracovatel dokumentůpů – město Děčín

7. Odborný pracovník – zpracovatel dílčích výstupů v území MAS 
Český sever

8. Odborný metodik pro povinná, volitelná inepovinná opatření 

9. Odborný metodik a zpracovatel z praxe – oponent dokumentu a 
vedoucí Pracovní skupiny "venkov“

Odborný tým 

Administrativní tým 
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zároveň hlavní kontaktní osobou projektu, která komunikuje s pracovníky ŘO OP VVV. Vede Pracovní 

skupinu Město – MAS Labské skály, z.s. 

2. Administrátor – město: 

Je hlavní kontaktní osobou za Statutární město Děčín a odpovídá za přenos informací do „městského“ 

území, spolupodílí se na přípravě a realizaci aktivit, zpracování dílčích vyúčtování etap za partnera, 

zpracování všech potřebných výstupů v daných termínech – Statutární město Děčín – odbor rozvoje, 

oddělení strategického plánování. 

3. Finanční manažer a manažer pro publicitu: 

Finanční manažer je zodpovědný za finanční řízení projektu, má odpovědnost za finanční správnost  

a platby. Má dohled nad financováním projektu, kontroluje a připravuje podklady pro žádosti  

o platbu, zpracovává žádosti o platbu, připravuje podklady pro finanční části zpráv o realizaci, účastní 

se kontrol projektu, komunikuje s partnerem ohledně vyúčtování, kontroluje správnost 

výběrových/zadávacích řízení, zodpovídá za personalistiku, publicitu, doplňování webu MAS Labské 

skály, z.s. 

Odborný tým je zodpovědný zejména za: 

 věcné plnění aktivit projektu;  

 tvorbu výsledků a výstupů projektu;  

 aktivní práci s cílovými skupinami.  

1. Analytik zpracovatel: 
Zpracovává a provádí vytěžení strategií existujících v území, místní šetření, zpracování výstupů 

dotazníků šetření MŠMT, analýzy, práce na strategickém rámci, příprava podkladů pro ŘV a Pracovní 

skupiny – MAS Labské skály, z.s. 

2. Odborný pracovník zpracovatel dílčích výstupů – město: 
Úkolem 2. zpracovatele je zpracování dílčích výstupů za město Děčín, spolupracuje v rámci Pracovní 

skupiny „Město“ – partner Statutární město Děčín, odbor školství a kultury. 

3. Facilitátor – zpracovatel dokumentů: 
Úkolem facilitátora je usnadnit komunikaci a dát účastníkům realizovaných setkání a diskuzí možnost, 

aby se mohli soustředit na věcnou stránku problému a jeho řešení. Facilitátor je rovněž vedoucím 

Pracovní skupiny „neformální a zájmové vzdělávání“ a zpracovatelem dílčích výstupů. V případě 

nutnosti (např. nemoc) zastupuje hlavního manažera – koordinátora projektu. 

4. Odborný pracovník – zpracovatel dílčích výstupů v území MAS Český sever, z.s.: 
Má na starosti zpracování dílčích výstupů za území MAS Český sever, z.s. spolupracuje s Pracovní 

skupinou venkov – MAS Labské skály, z.s. 

5. Odborný metodik pro povinná, volitelná i nepovinná opatření: 

Podílí se na vedení Pracovních skupin, oponent dokumentů v návaznosti na povinná, volitelná  

a nepovinná opatření. Provádí konzultaci nad výstupy z Pracovních skupin. 
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6. Odborný metodik a zpracovatel z praxe – oponent dokumentu: 
Konzultace výstupů, aktivizace škol a školských zařízení – je zkušený a motivovaný ředitel školy 

z území MAS Labské skály, z.s. Je oponent dokumentu, provádí konzultaci nad výstupy a aktivizaci 

škol a školských zařízení. Vede Pracovní skupinu „venkov“ – MAS Labské skály, z.s. 

 
Mezi hlavní úkoly Realizačního týmu patří zejména: 

 zajišťovat potřebné podkladové materiály a tyto pak předkládat Řídícímu výboru MAP  

pro jeho návrhy a diskuzi s partnery v území, 

 monitorovat průběh realizace MAP, 

 spolupracovat při relevantních aktivitách procesu MAP s odborným garantem MAP, 

 zajišťovat organizaci společných vzdělávacích a informačních aktivit v rámci MAP, 

 ve spolupráci s odborným garantem rozvíjet u zástupců zřizovatelů a v zapojených školách 

odbornou znalost k odborným tématům MAP, 

 účastnit se (na doporučení odborného garanta) aktivit souvisejících s přímou podporou škol  

a školských zařízení v oblasti řízení kvality vzdělávání, 

 zajišťovat v oblastech MAP přenos výstupů mezi dílčími týmy, které mohou být v rámci 

organizační struktury MAP zřízeny, 

 pravidelně vyhodnocovat realizované aktivity a dosahování cílů MAP. 

V rámci řízení projektu jsou v Realizačním týmu dle potřeby uskutečňovány porady v intervalu 

minimálně 1x měsíčně. V rámci těchto porad jsou řešeny zejména tyto úkoly: 

 zajišťovat potřebné podkladové materiály a tyto pak předkládat Řídícímu výboru MAP, řešit 

jeho návrhy a vést diskuzi s partnery v území, 

 monitoring průběhu realizace MAP, 

 konzultace s odborným garantem MAP nad podklady a materiály, 

 stanovení úkolů pro jednotlivé členy Realizačního týmu na období do další porady 

Realizačního týmu, 

 koordinovat výstupy mezi dílčími Pracovními skupinami, 

 vyhodnocovat realizované aktivity a dosahování cílů MAP, 

 řešení dalších úkolů, které v průběhu realizace projektu nastanou. 

 
Z každé porady Realizačního týmu je vyhotoven zápis, který je všem členům Realizačního týmu zaslán 

k připomínkování. 
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 Členové Realizačního týmu 

ADMINISTRATIVNÍ TÝM 

Funkce 
Jméno a příjmení, 
organizace 

Četnost setkávání 
Odpovědná 

osoba 

Hlavní manažer a koordinátor 
projektu, vedoucí Pracovní 
skupiny „město“ 

Hana Blažková 
MAS Labské skály, z.s. 

1 x měsíčně 
Projektová 
manažerka 

Finanční manažer a manažer 
pro publicitu 

Petra Šofrová 
MAS Labské skály, z.s. 

Administrátor – město 

Mgr. Anna Zemanová 
MM Děčín – Odbor 
rozvoje – oddělení 
strategického rozvoje a 
řízení projektů 

ODBORNÝ TÝM 

Funkce 
Jméno a příjmení, 
organizace 

Četnost setkávání 
Odpovědná 

osoba 

Analytik – zpracovatel 
Bc. Jiří Zikmund 
MAS Labské skály, z.s. 

1 x měsíčně 
Projektová 
manažerka 

Facilitátor – zpracovatel 
dokumentu a vedoucí 
Pracovní skupiny "neformální 
a zájmové vzdělávání" 

Jiřina Bischoffiová 
MAS Labské skály, z.s. 

Odborný metodik pro 
povinná, volitelná i nepovinná 
opatření 

Ing. Renata Jírová 
MAS Labské skály, z.s. 
(od 1. 8. 2017) 
Ing. Jana Šubrtová (do 
31. 7. 2017) 
MAS Labské skály, z.s. 

Odborný pracovník – 
zpracovatel dílčích výstupů v 
území města Děčín 

Jaroslava Srbová 
MM Děčín – Odbor 
školství a kultury – 
administrativní 
pracovnice odboru 

Odborný metodik a 
zpracovatel z praxe – oponent 
dokumentu a vedoucí 
Pracovní skupiny "venkov“ 

Mgr. Dagmar 
Tesarčíková 
ZŠ a MŠ Benešov nad 
Ploučnicí, p.o., 
Opletalova 699, 407 22 
Benešov nad Ploučnicí – 
ředitelka školy 

Odborný pracovník – 
zpracovatel dílčích výstupů v 
území MAS Český sever, z.s.  

Hana Kracmanová 
MAS Český sever, z.s. - 
projektová manažerka 
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5.2 Pracovní skupiny 

Na samotném počátku realizace projektu byly ustanoveny tři základní Pracovní skupiny:  

 

Pracovní skupiny spolu od počátku úzce spolupracovaly a vzájemně sdílely své výstupy tak, aby byla 

zajištěna kontinuita a informovanost v rámci celého řešeného území. Pracovní skupiny byly  

od počátku skupinami otevřenými a v průběhu projektu bylo možné se do některé ze skupin přičlenit: 

 Pracovní skupina „MĚSTO“ - aktéři z městského prostředí (správní území obce Děčín), 

zejména aktivní učitelé, ředitelé škol, zástupci ASZ, zástupci partnera – Statutárního města 

Děčín.  

 Pracovní skupina „VENKOV“ - zejména aktivní učitelé, ředitelé škol z venkovského prostředí, 

zástupci partnera.  

 Pracovní skupina „NEFORMÁLNÍ A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ“- zástupci NIVD, DDM a dalších 

organizací zájmového a neformálního vzdělávání. 

Členy Pracovních skupin jsou zejména experti ve svých oborech, lídři, zřizovatelé, členové organizací 

zabývajících se mládeží, a další aktéři ve vzdělávání. 

Členství v Pracovních skupinách je dobrovolné a je postaveno na odbornosti a zkušenostech 

jednotlivých členů Pracovní skupiny. Pracovní skupiny jsou personálně sestaveny tak, aby její členové 

obsáhli problematiku předškolního vzdělávání, povinné školní docházky v úplné i malotřídní škole, 

gymnaziálního vzdělávání, speciálního vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

oblast zájmového vzdělávání, oblast péče v těžkých životních situacích, pohled zřizovatele  

a zákonného zástupce žáka. 

Pracovní skupiny se k řešení daných výstupů a poznatků setkávaly v průběhu realizace projektu dle 

potřeby. Setkávání probíhalo různými formami, vždy dle dohody v Pracovní skupině a s ohledem  

na časové možnosti jejich členů: samostatně ve skupině, v rámci workshopů, formou společného 

setkání s ostatními skupinami, prostřednictvím on-line diskusního fóra, formou brainstormingu, 

individuálními konzultacemi v rámci skupiny. 

Pracovní skupina 
„MĚSTO“ 

Pracovní skupina 
„NEFORMÁLNÍ A 

ZÁJMOVÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ“

Pracovní skupina 
„VENKOV“
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 Personální obsazení Pracovních skupin - I. Pracovní skupina „MĚSTO“ 

Poř. č. Příjmení a jméno Organizace 

1 Blažková Hana MAS Labské skály, z.s. 

2 Srbová Jaroslava Magistrát města Děčín - Odbor školství a kultury + RT 

3 Zemanová Anna, Mgr. Magistrát města Děčín - Odbor rozvoje, ITI 

4 Tenkrát Milan Magistrát města Děčín – Odbor místního hospodářství 

5 Králíčková Helena, Bc. 
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková 
organizace 

6 Průša Vít, Mgr. 
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková 
organizace 

7 Houdová Michaela, Mgr. ÚP ČR, oddělení poradenství a dalšího vzdělávání 

8 Férová Jana, Mgr. Bc. 
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín 
VI, p. o. 

9 Rajchl Karel, Mgr. 
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 
178/12, příspěvková organizace 

10 Edrová Martina, Ing. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět 

11 Čuříková Alena, Mgr. 
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 
369/25, příspěvková organizace 

 Personální obsazení Pracovních skupin - II. Pracovní skupina „VENKOV“ 

Poř. č. Příjmení a jméno Organizace 

1 Tesarčíková Dagmar, Mgr. 
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, 
příspěvková organizace 

2 Preisler Daniel, Mgr. 
Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká 
Kamenice 

3 Kulíková Andrea, Bc. Centrum dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí 

4 Jansa Petr 
Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, Dobrovolný svazek 
obcí – Sdružení obcí Benešovska 

5 Baštrnáková Martina, Mgr. 
Základní škola a Mateřská škola Dolní Habartice - 
příspěvková organizace 

6 Kácová Markéta, Mgr. 
Základní škola Jílové, okres Děčín, příspěvková 
organizace 

7 Vokatý Milan, Mgr. 
Základní škola Jílové, okres Děčín, příspěvková 
organizace 

8 Kroupa Miroslav, Mgr. Základní škola a Mateřská škola Markvartice 

9 Kracmanová Hana MAS Český sever, z.s. 

10 Pincová Petra, Mgr.  Mateřská škola Valkeřice 

11 Roučková Ivana, Mgr. 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – oddělení sociálně-
právní ochrany dětí - Magistrátu města Děčín 
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 Personální obsazení Pracovních skupin – III. Pracovní skupina „NEFORMÁLNÍ A 
ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ“ 

Poř. č. Příjmení a jméno Organizace 

1 Bischoffiová Jiřina MAS Labské skály, z.s. 

2 Šubrtová Jana. Ing. MAS Labské skály, z.s. 

3 Kulíková Andrea, Bc.  Centrum dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí 

4 Andrássy Vladimíra Indigo DC, CSS DC 

5 Plicková Lenka, Mgr. Indigo DC, CSS DC 

6 Hochwalderová Světluše, Bc. DDM Děčín 

7 Strašík Jiří, Mgr. NIDV Ústí nad Labem 

8 Hašková Lucie Mateřská škola V Rákosí 

5.3 Řídící výbor 

Řídící výbor MAP je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Sestavení Řídícího výboru 

proběhlo v souladu s Postupy zpracování místních akčních plánů tak, aby byla zajištěna 

reprezentativnost všech klíčových aktérů, ovlivňujících vzdělávání v řešeném území. K členství  

do Řídícího výboru byli relevantní aktéři v území osloveni prostřednictvím osobních setkání a mailové 

komunikace.  

Řídící výbor je složen ze zástupců realizátora projektu MAP, zástupce KAP a Ústeckého kraje, 

Agentury pro sociální začleňování, z řad pracovníků škol (vedení škol, pedagogů), ze zástupců 

zřizovatelů škol, zástupců základních uměleckých škol, zástupců dobrovolných svazků obcí 

(mikroregiony), zástupce ITI, zástupce NIDV, zástupců organizací neformálního a zájmového 

vzdělávání a zástupce rodičů. Členství v Řídícím výboru je čestné. Členské složení Řídícího výboru je 

možné v průběhu zpracovávání MAP měnit či doplňovat na základě většinového usnesení Řídícího 

výboru. 

Řídící výbor byl ustanoven na svém 1. zasedání dne 12. 4. 2016. Řídící výbor má svůj Status a Jednací 

řád, které byly na prvním zasedání Řídícího výboru schváleny PER-ROLLAM dne 20. 4. 2016 a rovněž 

byl zvolen předseda Řídícího výboru. Dále bych schválen Komunikační plán.  

Status, Jednací řád a Komunikační řád jsou uvedeny v Přílohách č. 1 a č. 2.  
 
Kompetence Řídícího výboru jsou stanoveny v souladu s procesem plánování, tvorbou  

a schvalováním projektu MAP.  

Řídící výbor je platformou: 

 která řídí a koordinuje přípravu, zpracování a realizaci MAP za účasti Realizačního týmu  

a osob zapojených do implementace, dle potřeby i za účasti dalších partnerů; 

 kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v území; 

 která je hlavním představitelem MAP – projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci  

a evaluaci MAP; 

 která zprostředkovává přenos informací v území; 

 která schvaluje Strategicky rámec MAP do roku 2023; 
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 jednání Řídícího výboru svolává a materiály předkládá hlavní manažer projektu MAP  

ve spolupráci s předsedou Řídícího výboru. Setkávání Řídícího výboru probíhají dle potřeby  

za účelem rozhodování o důležitých milnících projektu, nebo na základě podnětu některého 

ze členů Řídícího výboru.  

Řídící výbor je usnášeníschopný v případě, že se jednání účastní nadpoloviční většina jeho členů. 

Řídící výbor rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje 

hlas předsedajícího Řídícího výboru. V případě nutnosti je možné hlasování formou „per rollam“. 

Hlasování probíhá veřejně, v případě hlasování „per rollam“ je hlasování rozesláno prostřednictvím 

mailu všem členům Řídícího výboru. 

Všichni členové Řídícího výboru jsou v předstihu informováni o termínu jednání Řídícího výboru tak, 

aby byla zaručena co nejvyšší účast jeho členů. Před jednáním obdrží všichni členové e-mailem 

veškeré projednávané dokumenty, které si mohou prostudovat a před jednáním mají dostatečný 

prostor k tomu, aby je mohli připomínkovat.  

 Seznam členů Řídícího výboru 

 

Poř.č Příjmení a jméno Organizace 

1 Blažková Hana MAS Labské skály, z.s. 

2 Bischoffiová Jiřina MAS Labské skály, z.s. 

3 Šofrová Petra MAS Labské skály, z.s. 

4 Kracmanová Hana MAS Český sever, z.s. 

5 Tesarčíková Dagmar, Mgr. 
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, 
příspěvková organizace 

6 Zemanová Anna, Mgr. Magistrát města Děčín - Odbor rozvoje, ITI 

7 Baštrnáková Zdeňka, Mgr. 
Mateřská škola Dobrná (za samotné, malé venkovské 
školy) 

8 
Smejkalová Martina, Mgr. 
Tichý Mikuláš, Mgr. 

Agentura pro soc. začleňování (lokální konzultantka 
inkluze v Regionálním centru západ) 

9 Šmídová Miroslava, Mgr. 
Za aktivní učitele (Základní škola a Mateřská škola 
Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace) 

10 Zdeňková Alexandra, Ing. 
Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje, KÚÚK,  
Regionální stálá konference Ústeckého kraje 

11 Cermonová Hana, Mgr. 1. náměstkyně primátorky - Statutární Město DC 

12 Kalvas Miroslav 
Starosta Města Jílové u Děčína - za malá města a 
mikroregion 

13 David František 
Starosta Obce Heřmanov - za venkovské zřizovatele – 
malé školy z území MAS Labské skály 

14 Štejnarová Hana, Ing. Starostka Města České Kamenice 

15 Preisler Daniel, Mgr. 
Za školy venkovské-ředitel Základní škola T.G.Masaryka 
a gymnázium Česká Kamenice, z území MAS Český 
sever 

16 Vopatová Jindřiška, Mgr. 
Školy církevní – ředitelka Křesťanská základní škola 
Nativity, Děčín 

17 Edrová Martina, Ing. 
Školy soukromé – Soukromá základní škola a mateřská 
škola Svět, Děčín 
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18 Poschová Ivana 
Školy speciální MŠ – Speciální mateřská škola Vilík, 
Děčín 

19 Vaňharová Naděžda, Mgr. 
Za městské MŠ a speciální MŠ v Boleticích – ředitelka 
MŠ (Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, 
příspěvková organizace) 

20 Šubrtová Jana, Ing. MAS Labské skály, z.s. 

21 Strašík Jiří, Mgr. 
Za Národní institut pro další vzdělávání pracoviště Ústí 
nad Labem 

22 Kulíková Andrea 
Za Rodinná centra (NNO), CDM, školská rada ZŠ a MŠ 
B.n.Pl. a aktivní rodiče (Centrum dětí a mládeže, 
Benešov n.Pl.) 

23 Srbová Jaroslava Magistrát města Děčín - Odbor školství a kultury + RT 

24 Rejnart Jaroslav, Mgr. 
Za sportovce a NNO (školní tělesná výchova, speciální 
tělocvik, mimoškolní sport) 

25 Jansa Petr 
Za mikroregiony – Dobrovolný svazek obcí – Sdružení 
obcí Benešovska, za sportovce 
Městský úřad Benešov nad Ploučnicí 

26 Hochwalderová Světluše, Bc. Za Domy dětí a mládeže - DDM Děčín 

27 Halířová Eva 
Za ZUŠ Česká Kamenice – ředitelka - Základní umělecká 
škola Česká Kamenice, příspěvková organizace 

28 Skála Jaroslav, Mgr. 
Za školy městské, venkovské zřizovatele MŠ, Svazek 
obcí Českého Švýcarska a akční ředitele (Základní škola 
Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace) 
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5.4 Partnerství 

Partnerství MAP je možné charakterizovat jako širokou platformu spolupracujících subjektů. 

Vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry ovlivňujícími vzdělávání v území je jedním 

z cílů a hlavních přínosů projektu MAP. Rozvoj funkčních partnerství v území dává příležitost, resp. 

usnadňuje realizaci dalších náročných intervencí v území (inkluze, podpora marginalizovaných skupin, 

kvalita vzdělávání, spolupráce škol a školských zařízení a trhu práce). Partnerství v řešeném území 

přehledně znázorňuje následující obrázek: 

Obrázek č. 7 Složení Partnerství 

 
 
Struktura a konkrétní složení partnerství je předmětem dohody relevantních aktérů v řešeném území. 

Vytvořené partnerství je stvrzeno tzv. Dohodou o vzájemné spolupráci, kterou se všichni signatáři 

shodli na potřebě rozvíjet ve školách motivující kulturu, zaměřenou na maximální úspěch každého 

žáka a učitele a rovněž na prospěšnosti a účelnosti vytvořit lokální vizi vzdělávání pro území ORP 

Děčín. Cílem vytvořeného partnerství je v zájmu společné snahy zlepšení kvality a pozitivní ovlivnění 

oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání s tím, že bude podpořena spolupráce mezi 

všemi aktéry ve vzdělávání, tzn. všemi, kteří jsou přesvědčeni o nutnosti a prospěšnosti zvýšit úroveň 

vzdělávací soustavy s ohledem na místně specifické problémy a potřeby řešeného území.  

  

PARTNERSTVÍ

veřejnost

školy, školská 
zařízení

další aktéři...

učitelé, 
vychovatelé

poskytovatelé 
zájmového a 
neformálního 

vzdělávání

dobrovolné 
svazky obcí, 
neziskové 
organizace

uživatelé 
vzdělávání 
(děti, žáci, 
rodiče...)

zřizovatelé 
škol a dalších 
vzdělávacích 

zařízení
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6 POPIS ZPŮSOBŮ A PROCESŮ ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI DO 

TVORBY MAP 
Popis způsobu řízení komunikace v rámci projektu je podrobně popsán v dokumentu „Řízení 

komunikace projektu“, který byl schválen Řídícím výborem na 1. jednání dne 12. 4. 2016.  

Dokument je obsažen v Příloze č. 2 této části dokumentu. 

Povědomí o projektu MAP je šířeno mailovou korespondencí, telefonickým kontaktem, pořádáním 

společných či individuálních setkání ředitelů a zřizovatelů škol a školských zařízení, v rámci setkávání 

Pracovních skupin a prostřednictvím vlastních dotazníkových šetření. Všichni relevantní aktéři  

ve vzdělávání jsou informováni o projektu MAP zasíláním pracovních materiálů, ke kterým mohou  

ve stanovené lhůtě vyjádřit své stanovisko a připomínky. Je zajištěna efektivní komunikace na všech 

úrovních realizace projektu (směrem k poskytovateli podpory, vedení organizace příjemce, 

partnerům projektu a jednotlivým pracovníkům projektu). Osobní jednání probíhají na různých 

úrovních napříč všemi dotčenými skupinami, jedná se nejlepší formu jednání. Diskuzní platformy jsou 

odborně zajištěny. Každá z dílčích platforem je tvořena aktivními aktéry (nebo zástupci) se společným 

tématem vzdělávání v zájmovém území. 

Veškeré aktuální informace o projektu jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách projektu, 

realizátora i partnerů (viz odkaz níže), kde jsou také k dispozici podrobné informace o složení 

Realizačního týmu, Řídícího výboru a Pracovních skupin.  

Všichni zapojení aktéři jsou pravidelně žádáni a vyzýváni k rozšiřování informace o existenci projektu 

MAP a předávání odkazu na webové stránky projektu MAP.  

 Stránky projektu MAP: http://www.mapls.cz/ 

 Stránky MAS Labské skály, z.s. http://www.maslabskeskaly.cz/mistni-akcni-plany-rozvoje-

vzdelani-map/  

 Stránky Statutární město Děčín: http://www.mmdecin.cz/ 

 Stránky Statutární město Děčín: http://rodina.mmdecin.cz/ 

 Stránky MAS Český sever, z.s.: http://www.masceskysever.cz/map-mistni-akcni-plany-

rozvoje-vzdelavani 

 Stránky Město Benešov nad Ploučnicí: http://www.benesovnpl.cz/ 

  

http://www.mapls.cz/
http://www.maslabskeskaly.cz/mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelani-map/
http://www.maslabskeskaly.cz/mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelani-map/
http://www.mmdecin.cz/
http://rodina.mmdecin.cz/
http://www.masceskysever.cz/map-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani
http://www.masceskysever.cz/map-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani
http://www.benesovnpl.cz/
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7 MANAŽERSKÝ SOURHN 
Tato kapitola je stručným souhrnem témat prolínajících se celým procesem vytváření akčního plánu 

na území ORP Děčín.  

7.1 Shrnutí klíčových poznatků a zjištění vyplývajících z provedené analýzy 

Území řešené projektem lze hodnotit jako značně různorodé. Převažuje venkovská sídelní struktura, 

doplněná o velké centrum města Děčín. Za další centra lze považovat město Česká Kamenice  

a ostatní města – Benešov nad Ploučnicí, Jílové a Verneřice. Město Děčín v území, co do velikosti, 

jednoznačně dominuje. Jedná se i o významné centrum vzdělávání - město je zřizovatelem 15 MŠ/ZŠ. 

V centru také působí značná část poskytovatelů neformálního a zájmového vzdělávání. 

Do budoucna se zdá být nejproblematičtější oblastí na základě provedených analýz demografická 

struktura obyvatel. Provedená projekce poukazuje na soustavné snižování počtu obyvatel. 

Předpokládá se, že nejvíce znatelný úbytek bude právě v centru regionu, zatímco v rurální oblasti 

bude pokles mírnější, či je možné dokonce předpokládat mírný nárůst. Další problematikou řešeného 

území je také existence vyloučených lokalit, které se nachází v městech Děčín a Česká Kamenice. 

Výskyt těchto lokalit úzce souvisí především s kriminalitou, zadlužeností, drogami a nízkým nebo 

žádným stupněm vzdělání. 

Spolupráce škol a školských zařízení v území do jisté míry funguje, samozřejmě ne na celém území 

stejnou měrou. Na základě intenzity spolupráce lze na jedné straně vymezit školy na území města 

Děčín a na straně druhé školy mimo toto centrum. Jedním z možných cílů projektu MAP je tuto 

spolupráci podporovat, rozšiřovat a ve spolupráci zvážit možnosti zintenzivnění spolupráce napříč 

i mimo území.  

Dalším poznatkem v rámci realizace projektu je rozsah podfinancovanosti školství z předchozích let,  

a to především v oblasti infrastruktury. 

V následující SWOT analýze jsou shrnuty obecné poznatky z území, zasahující či ovlivňující oblast 

školství, identifikované v rámci realizace projektu. 
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 Obecná SWOT analýza ORP Děčín ve vztahu k předmětu projektu MAP 

Silné stránky Slabé stránky 

 Celkové pokrytí území sítí škol 

 Nárůst soukromých škol 

 Spolupráce mezi školami 

 Finanční nezajištěnost školství (infrastruktura) 

 Zastaralé vybavení a školní pomůcky 

 Existence vyloučených lokalit 

 Personální zajištění zejména v MŠ na hranici 
únosnosti – z toho vyplývající problémy se 
vzděláváním pedagogů, kteří se nemohou 
z důvodů pracovního vytížení účastnit 
vzdělávacích akcí 

Příležitosti Hrozby 

 Aplikace nových metod (výukových, 
manažerských) 

 Využití možnosti dotačních titulů 

 Podpora aktivit aktérů vzdělávání skrze projekt 
MAP 

 Sdílení praxe, zkušenosti ze zahraničí 

 Podpora společných projektů přesahujících 
hranice ORP 

 Náhlé legislativní změny 

 Nezájem aktérů ve vzdělávání i veřejnosti o 
společnou diskuzi 

 Negativní demografický vývoj 

 Nárůst byrokratické zátěže 

 Personální problémy (nedostatek či časová 
vytíženost lídrů a kvalitních pedagogů) 
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7.2 Přehled problémových oblastí a klíčových problémů v území 

Na základě provedené analýzy, jednání Realizačního týmu a diskuze s aktéry ve vzdělávání, byly 

vymezeny tyto problémové oblasti: 

 Kvalita vzdělávacího procesu – řízení školy, časová náročnost, školní klima, přechod mezi 

jednotlivými stupni vzdělávacího procesu, další vzdělávání pedagogů i nepedagogických 

pracovníků. 

 Spolupráce napříč územím – jedná se o spolupráci nejen mezi přímými aktéry vzdělávání, 

týká se i vztahu škola a rodina, zřizovatel a škola, propojování napříč tématy a stupni 

vzdělávání, spolupráce se zaměstnavateli apod. 

 Infrastruktura a vybavení škol a školských zařízení – ve smyslu stavu zařízení, kapacit škol 

(školských zařízení) i učeben, obzvláště těch odborných, mající za smysl zvýšení motivace 

žáka a formování jeho cesty k úspěšnému životu. 

7.3 Přehled prioritních oblastí rozvoje v řešeném území 

Na základě jednání v území byly vymezeny prioritní oblasti rozvoje: 

1. Moderní, kvalitní a dostupné základní vzdělávání s ohledem na potřeby každého žáka 

Oblast se zabývá řešením infrastruktury ve vztahu ke klíčovým kompetencím, kvalitě 

vzdělávacího procesu na základních školách s ohledem na inkluzi, kariérnímu poradenství  

a úspěchu každého žáka. 

2. Infrastruktura, rekonstrukce, údržba 

Oblast řeší celkově infrastrukturu, rekonstrukce a zkvalitňování zázemí škol a školských zařízení. 

3. Kvalitní a moderní předškolní vzdělávání s ohledem na dostupnost a inkluzi 

Týká se kvality a dostupnosti vzdělávacího procesu v předškolním vzdělávání, např. další 

vzdělávání pedagogů a dalších pracovníků, rozšíření a aktualizace vybavení. 

4. Zájmové a neformální vzdělávání 

Tato prioritní oblast se zabývá zkvalitňováním, rozšiřováním a zvyšováním dostupnosti 

zájmového a neformálního vzdělávání. 

5. Spolupráce, síťování a sdílení  

Řešící obecnou spolupráci v i ven z území mezi aktéry vzdělávání a de-facto všemi cílovými 

skupinami definovanými v projektu MAP. 
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ČÁST II. – ANALYTICKÁ ČÁST 
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1 ÚVOD 
Pro zpracování analytické části MAP rozvoje vzdělávání SO ORP Děčín byly především využity dva 

stávající dokumenty. Tj. „Strategie území správního obvodu ORP Děčín v oblasti předškolní výchovy  

a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, dopravy a rozvoje cestovního 

ruchu, pro 2015-2024“ a „Územně analytické podklady SO ORP Děčín, 3. aktualizace, 2014“.  

Tyto dokumenty byly dále aktualizovány a doplněny statistickými údaji z ČSÚ, daty z výkazů MŠMT  

a výstupy z dotazníkových šetření realizovaných v území. Následující analytická část dokumentu MAP 

má tedy významný základ ve Strategii území SO ORP Děčín, konkrétně v obecné charakteristice  

a v tématech školství v území a je tedy možné považovat tuto část dokumentu MAP za jeho 

aktualizaci a rozšíření.  
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2 OBECNÁ ČÁST ANALÝZY 

2.1 Základní informace o řešeném území 

Správní obvod obce s rozšířenou působností (dále jen SO ORP) Děčín se nachází v severovýchodní 

části Ústeckého kraje. V rámci České republiky i v rámci kraje se jedná spíše o periferní oblast.  

V Ústeckém kraji sousedí se SO ORP Ústí nad Labem, Litoměřice, Varnsdorf a Rumburk.  

Na jihovýchodu hraničí se SO ORP Česká Lípa a Nový Bor, spadajícími do Libereckého kraje. Severní 

hranicí pak správní obvod hraničí se Spolkovou republikou Německo, konkrétně se správním celkem 

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. SO ORP Děčín se dělí na tři správní obvody obcí s pověřeným 

obecním úřadem (Benešov nad Ploučnicí, Česká Kamenice a Děčín), dále pak na 34 obcí a 95 

katastrálních území. Rozloha 55 371 ha zabírá 10,4 % území Ústeckého kraje a činí z něj největší 

správní obvod ORP v kraji.  

Obrázek č. 8 Administrativní členění SO ORP Děčín 
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 Základní údaje k 31. 12. 2015 

Název ORP Děčín Počet ZŠ a MŠ s RED_IZO 47 

Kraj Ústecký počet ZŠ – první stupeň 26 

Rozloha v km2 554 počet ZŠ (1–9 ročník) 17 

Počet obyvatel 77 902 počet MŠ 36 

z toho dětí do 15 let věku 12 553 ZŠ a MŠ (jeden subjekt) 17 

Počet obcí s pověřeným úřadem 3 Počet zřizovatelů ZŠ a MŠ 28 

Počet obcí 34 Počet MAS 3 

Hustota zalidnění 
141 
osob/km2 

Počet DSO 6 

Zdroj: VDB ČSÚ 

Ve správním obvodu se nachází pět měst – Benešov nad Ploučnicí, Česká Kamenice, Děčín, Jílové 

a Verneřice. Přirozeným centrem je Děčín, ve východní části území dominuje Česká Kamenice.  

34 obcí ve správním obvodu se dělí na 121 městských částí. Město Děčín se dělí na 35 městských 

částí. 

V území převažuje venkovská sídelní struktura. Rozložení zástavby obcí má charakter odlišující se  

od okolních oblastí (Ústecko, Českolipsko). Většina obcí má liniový půdorys, kdy je zástavba 

koncentrována kolem hlavní silnice procházející obcí. Lidová architektura je velmi specifická, protože 

se v území střetávají dvě velké oblasti lidového domu. V důsledku toho je urbanistická  

a architektonická struktura pestrá (roubené, hrázděné, zděné domy), časté jsou pak především 

podstávkové domy, které vznikaly kombinací architektonických přístupů. 

Zastavěno je pouze 1,4 % území, zatímco lesní plochy zaujímají 51,9 % plochy, což je dáno přírodními 

poměry v území. Hustota zalidnění činí 140,6 obyv./km², což je ve srovnání s údajem za ČR 

(133,3 obyv./km²) nadprůměrná hodnota. 
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2.1.1 Obyvatelstvo 

SO ORP Děčín tvoří 34 obcí, ve kterých žije 77 902 obyvatel. To z něj činí 4. nejlidnatější obvod v rámci 

kraje. Od roku 2009 počet obyvatel klesá a nezdá se, že by se tento trend zvolňoval, či se 

v následujících letech sám změnil. Ve Statutárním městě Děčín žije více než polovina obyvatel (50 289 

obyvatel, 20. místo v České republice), statut města má dále Česká Kamenice (5 544 obyvatel), Jílové 

(5 134 obyvatel), Benešov nad Ploučnicí (3 914) a Verneřice (1 109). Žádná další obec lidnatostí 

nepřesahuje počet 1 000 obyvatel. 

 Vývoj počtu obyvatel 

 

 Vývoj počtu obyvatel dle produkčních skupin 

 

Následující tabulka na další straně ukazuje na příčiny poklesu počtu obyvatel. V území se poslední 

roky kumulují negativní faktory ovlivňující počet obyvatel, tj. rodí se méně dětí (avšak počet dětí  

ve věku 0-14 narůstá, tedy je zde předpoklad imigrace mladých rodin s dětmi do regionu) a více lidí 

z regionu odchází, než aby přicházelo. Tedy především dochází ke stárnutí populace, stejně jako  

ve většině Česka, s negativním migračním saldem. Stárnutí populace ukazuje poměrně prudký nárůst 

hodnot jednoduchého indexu stáří (tj. poměr lidí v postproduktivním věku k lidem 

v předproduktivním věku). 

 Index stáří 
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 Vybrané demografické údaje SO ORP Děčín 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet obcí  34  34  34  34  34  34  34  34  34  34  34  34  

Stav obyvatel k 
31.12. 

79 049  79 309  79 789  80 370  80 419  80 504  79 982  78 569  78 588  78 204  78 006  77 902  

0–14 12 400  12 294  12 100  12 113  12 034  12 129  12 181  12 209  12 427  12 406  12 451  12 553  

15–64 56 581  56 873  57 343  57 689  57 465  57 124  56 220  54 144  53 134  52 070  51 281  50 511  

65 + 10 068  10 142  10 346  10 568  10 920  11 251  11 581  12 216  13 027  13 728  14 274  14 838  

Průměrný věk 39,2  39,4  39,6  39,7  39,9  40,1  40,4  40,7  41,0  41,2  41,5  41,8  

Index stáří 81,2  82,5  85,5  87,2  90,7  92,8  95,1  100,1  104,8  110,7  114,6  118,2  

Živě narození 790  876  839  960  943  929  887  830  790  772  720  754  

Zemřelí 816  842  859  865  827  853  807  813  792  831  738  803  

Přistěhovalí 966 1115 1 469  1 670  1 135  1 147  903  869  1 045  855  1 014  1 080  

Vystěhovalí 1 018  889  969  1 184  1 202  1 138  1 505  1 032  1 024  1 180  1 194  1 135  

Přírůstek 
přirozený 

-26  34  -20  95  116  76  80  17  -2  -59  -18  -49  

Přírůstek 
stěhováním 

-52  226  500  486  -67  9  -602  -163  21  -325  -180  -55  

Přírůstek 
celkový 

-78  260  480  581  49  85  -522  -146  19  -384  -198  -104  

Zdroj: VDB ČSÚ 

2.1.2 Spolupráce obcí  

V SO ORP Děčín působí celkem tři MAS. Jedná se o MAS Labské skály. z.s., MAS Český sever, z.s. a LAG 

Podralsko z.s., mimo to v SO ORP Děčín se nachází celkem 5 dobrovolných svazků obcí (dále též jen 

„DSO), viz mapa. Nad rámec uvedených DSO je řada obcí členy SMO ČR – Sdružení měst a obcí České 

republiky. 
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2.1.3 Demografická projekce 

Pro potřeby analýzy a následného hodnocení kapacit, bylo potřeba vytvořit možný scénář budoucího 

vývoje populace v SO ORP Děčín, především pro potřeby zhodnocení kapacit pro předškolní  

a základní vzdělávání v souvislosti s chystanými změnami zákona č. 178/2016 Sb., především rozšíření 

organizace předškolního vzdělávání pro děti od dvou do zpravidla šesti let s účinností od roku 2020. 

Další časový horizont byl určen k roku 2040, u kterého se vzhledem k dále popsaným okolnostem 

nedá očekávat přílišná přesnost. Samotné území ORP je z demografického hlediska relativně malé,  

a proto velmi náchylné k možnému budoucímu narušení současných trendů vývoje. V případě takové 

změny tuto prognózu není možné považovat za platnou. 

Při výpočtu byla využita komponentní metoda, která je vystavena na jednotlivých projekcích 

porodnosti, úmrtnosti a migrace obyvatel dle věkové struktury a pohlaví. Z potřeby vymezit možný 

rozptyl bylo pracováno s třemi variantami: realistickou, optimistickou a pesimistickou. 

Podkladem byla vybrána data z Veřejné databáze a z Demografické ročenky správních obvodů obcí  

s rozšířenou působností - 2006 až 2015, vše z dílny Českého statistického úřadu. Jedná se o veřejně 

dostupná, avšak neúplná data, která bylo nutné upravit a případně přihlížet k specifikům 

nadřazených celků a obecných trendů. Proto je tato studie spíše orientační než závazná a s větším 

výhledem do prognózované budoucnosti bude klesat její pravdivost. Proto jsou také případné údaje 

zaokrouhleny, aby nebudily přílišný dojem přesnosti. 

Podrobné výsledky jsou obsaženy tabulkovou formou v Příloze č. 3. 
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Analýza dosavadních trendů 

Pro možné využití obecných trendů, jež jsou zdokumentované pro vyšší celky než je sledované ORP, 

případně obec, je nutné provést srovnání obecného vývoje populace. Byl použit výchozí stav 

z posledního Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Toto srovnání poskytuje nejlépe promítnutí do tzv. 

stromu života (viz graf č. 4), z kterého nevyplývá žádný výrazný rozpor a je možné dále porovnat další 

charakteristiky populace. Tento graf ukazuje srovnání mezi Českem, Ústeckým krajem, SO ORP Děčín 

a městem Děčín. 

 Strom života, 2011 
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Následující graf ukazuje velmi mírné snižování úmrtnosti napříč všemi celky. Ve městech je obecný 

předpoklad nižší úmrtnosti, avšak vzhledem k tomu, že populace města Děčín tvoří téměř dvě třetiny 

populace celého SO ORP Děčín a strukturou (viz graf č. 5) se příliš tyto dva celky neliší, není zde 

předpokládán přílišný rozpor. 

 Porovnání obecné míry úmrtnosti 

 

Také srovnání obecných měr porodnosti neodhalují velké odlišnosti, avšak na rozdíl od Česka, kde je 

zachycený trend mírně rostoucí, ve sledovaném území naopak dochází v posledních letech 

k mírnému poklesu. 

 Porovnání obecné míry porodnosti 

 

Posledním sledovaným faktorem ve vývoji populace je migrace, ta je však velmi obtížně 

předvídatelná, jelikož se nejedná o uzavřenou populaci (kvůli odlišným trendům v migraci mezi 

územními úrovněmi nemá smysl srovnávat s Českem, nebo krajem), a na kterou má vliv mnoho 

faktorů. Avšak v případě sledovaného území nehraje migrace tak zásadní roli, trend však ukazuje  

na pokles k záporným hodnotám. 

 Porovnání migračního salda, přepočet k celkovému počtu obyvatel 
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Scénář prognózy 

Pro potřeby prognózy je nutné stanovit budoucí vývoj jednotlivých složek, tedy plodnosti, úmrtnosti  

a migrace pomocí syntetických charakteristik úhrnné plodnosti, střední délky života a absolutních 

počtů migrantů (saldo migrace). Na následujících grafech jsou vždy do roku 2015 zobrazena 

přepočtená reálná data, od tohoto roku se již jedná o predikci vývoje ve třech variantách, přičemž 

tmavou barvou v grafech je myšlena horní mez, střední je realistická varianta a světlou barvou dolní 

mez vývoje.  

Základním předpokladem pro predikci vývoje plodnosti je ukazatel z jiných vyspělých států,  

kde úhrnná plodnost stagnuje kolem hodnoty 1,8. V Česku se proto předpokládá v následujících 

letech pozvolné přibližování k této hodnotě, nejspíše v mezích 1,6 – 1,8. Ač se zdá tento výhled 

optimistický, není to tak. Pro zachování populace je nutné dosahovat hodnoty mezi 2,0 – 2,1, proto 

pokud by se celková populace neměla snižovat, musí ji dorovnávat migrace. V SO ORP Děčín je 

úhrnná plodnost nižší než v samotném městě Děčín, proto je také predikce nižší, ač může v budoucnu 

docházet ke snižování rozdílů.  

 Scénáře vývoje úhrnné plodnosti, vlevo pro SO ORP Děčín, vpravo pro město Děčín 

  

Také hodnoty úmrtnosti, a tím i syntetického ukazatele střední délky života, se budou nejspíše dále 

přibližovat hodnotám z vyspělých zemí. Předpokládá se tedy mírný růst, viz následující grafy. 

 Scénáře vývoje střední délky života, vlevo pro SO ORP Děčín, vpravo pro město Děčín  
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Migrace je obtížně předvídatelná, bohužel jak v případě SO ORP, tak města Děčín dochází 

dlouhodoběji v důsledku migrace ke snižování počtu obyvatel. Tento trend zachovává pesimistická 

varianta prognózy. Realistická varianta počítá s postupným vyrovnáváním a optimistická dokonce 

v obrácení trendu. V souvislosti s vývojem úhrnné porodnosti by bylo vhodné zmínit, že bude nejspíše 

docházet ke snižování celkové populace, jelikož pouze optimistická varianta by mohla vyrovnat 

úbytek počtu obyvatel způsobený přirozenou cestou. 

 Scénáře vývoje ročního salda migrace, vlevo pro SO ORP Děčín, vpravo pro město Děčín  
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Výsledky – SO ORP Děčín 

Obecnou představu o výsledcích prognózy udává již použitá forma grafu strom života. Následující 

grafy ukazují srovnání vybraných časových horizontů s rozčleněním věkové a pohlavní struktury 

obyvatelstva. 

 Strom života, 2020 srovnání se stavem 2011, 2040 

 

 Stromy života, z leva: 2011, 2020, 2040, zjednodušená forma 
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Již z předchozích grafů jsou patrné jisté změny především ve věkové skladbě obyvatel a mírné 

snižování celkového počtu. Především co se dětí a seniorů týče. Zdánlivé rozšiřování skupiny 0-30 je 

zapříčiněno migrací, jelikož v této skupině je migrace nejvyšší. Obecně ve vztahu k migraci  

se předpokládá drobná migrace do regionu u mladých lidí, poté emigrace z regionu u skupiny ve věku 

40-60 a u skupiny nad 70 let se již významná migrace nepředpokládá. Z těchto údajů lze soudit jistou 

atraktivitu území pro mladé lidi. Celkově tedy dochází ke snižování extrémů a vyrovnání populace, 

přičemž je však zřejmé stárnutí obyvatelstva, tedy značného nárůstu seniorů. 

Následující graf ukazuje možný vývoj počtu narozených. Pokles je dán především klesajícím počtem 

žen v plodném věku (počítáno 15-49, nejvíc mezi přibližně 22-30). Následné vyrovnání a zvrat trendu 

je způsoben opětovným nárůstem žen v plodném věku, a především již zmíněnou migrací do regionu.  

 Skutečný (do 2015) a odhadovaný (od 2015) počet živě narozených 

 

I přes předpoklad postupného zvyšování plodnosti, snižování úmrtnosti a vyrovnávání migračního 

salda bude nejspíše docházet v SO ORP Děčín k snižování počtu obyvatel. Největší roli v tom hraje 

právě migrace, která nemá dostatečnou sílu na vyrovnání poklesu populace způsobený přirozenou 

cestou. 
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 Skutečný (do 2015) a odhadovaný (od 2015) počet obyvatel 

 

Následující grafy dále zobrazují počty obyvatel dle produkčních skupin pro celkové zhodnocení 

populačního vývoje. 

 Skutečný (do 2015) a odhadovaný (od 2015) počet dětí (0-14) 

 

 Skutečný (do 2015) a odhadovaný (od 2015) počet obyvatel v produktivním věku (15-64) 
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 Skutečný (do 2015) a odhadovaný (od 2015) počet seniorů (65 a více) 

 

Jistá kostrbatost grafů vyplývá z nerovnoměrně rozložené populace ve věkových skupinách. V tomto 

případě je zřejmé, kdy dochází k přechodu extrému těmito skupinami. Grafy také ukazují na hlavní 

problém populace ve vyspělých zemích, a to je stárnutí obyvatel. V našem případě mírný pokles 

počtu osob v předproduktivním věku, výrazný pokles počtu osob v produktivním věku a nárůst počtu 

osob v poproduktivním věku. 

Pro potřeby zhodnocení kapacit škol a školských zařízení v rámci projektu MAP bylo nutné zhodnotit 

vývoj potenciálního počtu dětí vyžadujících místo v mateřských školách a potenciálního počtu dětí 

vyžadujících místo v základních školách. Zde jsou však uvedeny pouze počty dětí ve věkových 

skupinách jako podklad pro zmíněné hodnocení (viz specifická kapitola analytické části MAP).  

Věková skupina pro MŠ je volena již od dvou let, ač nutnost zajistit kapacity pro tyto děti bude 

povinná až od roku 2020, je tu tedy jistý výhled do budoucna. Avšak z grafu je zřejmé, že ač bude 

docházet k poklesu, je dost možné, že se dlouhodoběji tento trend vyrovná. Proto možné nenávratné 

snižování kapacit, nebo rušení škol a školských zařízení, by nebylo zcela vhodné. 

 Skutečný (do 2015) a odhadovaný (od 2015) počet dětí pro MŠ (2-5 let) 

 

Jiný vývoj potenciálních žáků ZŠ je dán věkovou strukturou obyvatelstva, proto se pokles projeví až 

později. Dále se předpokládá podobný vývoj, jako je tomu u potenciálních dětí v MŠ. 
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 Skutečný (do 2015) a odhadovaný (od 2015) počet dětí pro ZŠ (6-14 let) 

 

Podrobný výstup se nachází v Příloze č. 3 této části dokumentu.  
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VÝSLEDKY – MĚSTO DĚČÍN 

Stejná analýza jako pro SO ORP Děčín byla vytvořena pro město Děčín, jakožto dominantního centra 

regionu. Vzhledem k tomu, že populace města Děčín tvoří téměř 2/3 celkové populace ORP 

předpokládá se zde jistá podobnost, vybočují větší extrémy oproti vyššímu celku. 

 Strom života, 2020 srovnání se stavem 2011, 2040 

 

 Stromy života, z leva: 2011, 2020, 2040, zjednodušená forma 
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Nemá smysl příliš hodnotit a komentovat následující grafy. Vývoj je velmi podobný jako je tomu u SO 

ORP Děčín, především co se stárnutí obyvatelstva týče. Další charakteristiky vyplývají ze zhodnocení 

trendů z minulých kapitol, město Děčín má větší migrační saldo (záporné) a o trochu vyšší úhrnnou 

porodnost, avšak trochu jiné věkově rozložené obyvatelstvo (více seniorů). 

Trend vývoje počtu narozených je stejný jako u ORP, avšak nárůst v pozdějších letech nedosahuje 

takové intenzity, což je dáno právě zmíněnou odlišnou skladbou obyvatel, především 

předpokládaného menšího počtu žen v plodném věku. 

 Skutečný (do 2015) a odhadovaný (od 2015) počet živě narozených 

 

Tak jako ORP, tak i samotné město nejspíše bude ztrácet obyvatele. Jak bylo zmíněno, klíč ke zvratu 

této situace je právě migrace. Je tedy výzvou pro vedení těchto administrativních celků tyto trendy 

zvrátit. 

 Skutečný (do 2015) a odhadovaný (od 2015) počet obyvatel 
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Následující grafy dále zobrazují počty obyvatel dle produkčních skupin pro celkové zhodnocení 

populačního vývoje. Opět je zde stejný vývoj jako u ORP, tedy nárůst počtu seniorů a snižování 

populace v produktivním věku. Avšak oproti ORP se zde předpokládá, že pokles počtu dětí nedosáhne 

takové intenzity. 

 Skutečný (do 2015) a odhadovaný (od 2015) počet dětí (0-14) 

 

 Skutečný (do 2015) a odhadovaný (od 2015) počet obyvatel v produktivním věku (15-64) 

 

 Skutečný (do 2015) a odhadovaný (od 2015) počet seniorů (65 a více) 
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Pro potřeby zhodnocení kapacit škol a školských zařízení pod projektem MAP bylo nutné zhodnotit 

vývoj potenciálního počtu dětí vyžadujících místo v mateřských školách a potenciálního počtu dětí 

vyžadujících místo v základních školách. Zde jsou však uvedeny pouze počty dětí ve věkových 

skupinách jako podklad pro zmíněné hodnocení (viz specifická kapitola analytické části MAP).  

Věková skupina pro MŠ je volena již od dvou let, ač nutnost zajistit kapacity pro tyto děti bude 

povinná až od roku 2020, je tu tedy jistý výhled do budoucna. Avšak z grafu je zřejmé, že ač bude 

docházet k poklesu, je dost možné, že se dlouhodoběji tento trend vyrovná stejně jako je tomu  

u ORP. Proto možné nenávratné snižování kapacit, nebo rušení školských zařízení by nebylo zcela 

vhodné. 

 Skutečný (do 2015) a odhadovaný (od 2015) počet dětí pro MŠ (2-5 let) 

 

Jiný vývoj potenciálních žáků ZŠ je dán věkovou strukturou obyvatelstva, proto se pokles projeví až 

později. Dále se předpokládá podobný vývoj, jako je tomu u potenciálních dětí v MŠ. 

 Skutečný (do 2015) a odhadovaný (od 2015) počet dětí pro ZŠ (6-14 let) 

 

Podrobný výstup naleznete v Příloze č. 3 tohoto dokumentu.   
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

V souvislosti s vnitřní diferenciací SO ORP Děčín, bylo rozhodnuto doplnit prognózu několika dalšími 

daty, která přímo nesouvisí s cílem této studie. V následující tabulce je barevně zvýrazněn vývoj počtu 

obyvatel za jednotlivé obce za posledních 15 let, kdy červená je nejmenší počet obyvatel, zelená 

největší. Ukazuje se tak odlišný vývoj mezi velkými a menšími sídly, kdy velká sídla v posledních 

letech populaci ztrácejí a většina menších naopak získává. Jedná se o běžný trend současné doby. 

Tyto změny se samozřejmě promítají do populační charakteristiky jednotlivých sídel a v případě 

konkrétního plánování kapacit zařízení nelze brát tuto celkovou studii, která je zaměřena za celé SO 

ORP Děčín, jako absolutní a je doporučeno provést místní šetření dle spádových oblastí škol a 

školských zařízení. 

 SO ORP Děčín, počty obyvatel dle jednotlivých obcí 

 obec/rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Arnoltice 284 293 302 306 304 314 308 317 328 353 372 384 393 398 402 

Benešov 
nad 
Ploučnicí 

4075 4022 4043 4028 4031 4026 3994 3996 3991 3960 3931 3914 3832 3824 3782 

Bynovec 226 221 220 227 234 263 274 285 282 283 296 297 290 303 307 

Česká 
Kamenice 

5435 5458 5475 5473 5485 5501 5514 5539 5533 5557 5557 5544 5425 5371 5347 

Děčín 
5233

3 
5215

5 
5205

8 
5182

0 
5187

5 
5216

5 
5250

9 
5228

2 
5226

0 
5169

1 
5031

1 
5028

9 
5010

4 
4983

3 
4973

9 

Dobkovic
e 

664 651 648 654 656 654 684 687 695 669 669 669 663 671 659 

Dobrná 409 414 420 423 430 444 449 445 460 456 462 457 457 448 447 

Dolní 
Habartice 

560 549 552 546 546 526 531 561 572 560 576 566 565 567 569 

Františko
v nad 
Ploučnicí 

375 378 379 367 358 360 366 369 368 363 393 403 402 405 392 

Heřmano
v 

472 473 485 498 502 504 507 494 508 523 520 505 510 493 502 

Horní 
Habartice 

385 389 394 392 392 398 396 400 409 407 409 403 403 406 393 

Hřensko 244 273 267 281 319 337 356 335 324 399 322 313 280 275 273 

Huntířov 696 716 715 719 738 744 741 768 782 763 748 780 788 807 815 

Janov 185 199 205 248 260 295 306 315 311 310 313 321 337 339 345 

Janská 196 196 196 201 200 206 203 209 211 208 193 191 195 195 187 

Jetřichovi
ce 

379 384 390 418 411 419 418 422 418 407 407 409 394 385 392 

Jílové 5272 5298 5307 5301 5292 5262 5273 5269 5254 5209 5172 5134 5106 5140 5166 

Kámen 147 149 148 147 160 169 186 192 197 198 208 218 218 232 224 

Kunratice 246 249 251 252 256 259 267 278 269 268 263 253 264 258 257 

Kytlice 422 432 442 441 437 442 467 475 477 481 488 494 503 507 498 

Labská 
Stráň 

190 189 189 190 197 202 201 199 203 205 209 213 220 226 225 

Ludvíkovi
ce 

716 714 725 739 751 772 816 850 869 873 876 910 898 907 940 

Malá 
Veleň 

426 431 453 449 443 433 438 442 455 448 440 453 449 453 466 

Malšovice 725 740 747 781 795 821 827 835 834 852 866 869 873 874 855 

Markvarti 630 602 591 601 612 620 613 640 649 658 658 665 686 696 691 
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ce 

Merboltic
e 

120 122 124 119 137 142 160 156 160 168 170 170 175 185 192 

Růžová 339 343 349 359 374 370 384 398 409 411 433 460 465 480 487 

Srbská 
Kamenice 

176 190 193 198 208 207 212 210 205 214 232 236 246 256 263 

Starý 
Šachov 

207 193 190 199 190 200 206 213 217 217 214 216 210 204 202 

Těchlovic
e 

444 478 489 487 518 526 526 544 562 542 540 537 537 528 522 

Valkeřice 403 404 406 388 394 396 404 420 417 422 419 414 415 412 401 

Velká 
Bukovina 

418 419 405 422 422 429 434 448 441 459 467 471 476 493 489 

Verneřice 1079 1086 1083 1095 1093 1084 1091 1120 1131 1131 1120 1109 1099 1113 1130 

Veselé 263 287 286 280 289 299 309 306 303 317 315 321 326 322 343 

Celkem 
7914

1 
7909

7 
7912

7 
7904

9 
7930

9 
7978

9 
8037

0 
8041

9 
8050

4 
7998

2 
7856

9 
7858

8 
7820

4 
7800

6 
7790

2 

2.2 Analýza existujících strategických záměrů a dokumentů v tématu 

vzdělávání 

Analýza byla provedena na základě následujících dokumentů: 

1. Strategie rozvoje Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Labské skály; 

2. SCLLD Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014–2020; 

3. Integrovaná strategie Ústecko – Chomutovské aglomerace; 

4. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2012/2016; 

5. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020; 

6. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 

2015–2020; 

7. Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020; 

8. Koncepce podpory mládeže 2014–2020. 

Podrobnou analýzu naleznete v Příloze č. 5 - Relevantní strategie v území SO ORP Děčín  
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2.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření  

2.3.1 Dotazníkové šetření MŠMT  

Šetření ze strany MŠMT proběhlo mezi 24. 11. 2015 - 30. 1. 2016 plošně na celém území ČR a bylo 

cílené na zjištění potřeb základních a mateřských škol. Toto šetření bylo realizováno pod záštitou 

projektu MAP 2014-2020 v rámci OP VVV a IROP. Cílem bylo získat podklady k přípravě projektů  

pro realizátory potenciálně čerpající z evropských fondů OP VVV a IROP. 

Toto šetření bylo jedním z významných stavebních kamenů pro tvorbu SWOT (a následně SWOT-3 

analýzy). V této podkapitole jsou uvedeny pouze výchozí priority a limity, které vyplynuly z tohoto 

šetření. Kompletní vyhodnocení viz Příloha č. 4 - Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT. 

Mateřské školy 

Pořadí priorit potřeb mateřských škol v oblastech podpory z OP: 

1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a pořízení vybavení: 

a. Stavební úpravy a rekonstrukce tříd 

b. Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy 

např. hřiště, zahrady apod. 

c. Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budovy; zateplení 

budov; (projekty energeticky udržitelné školy apod.) 

d. Vybavení třídy 

e. Vybavení prostorů školy pro rozvoj polytechnických dovedností 

f. Vybavení herny 

g. Vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogických pracovníků 

h. Software pro ICT techniku 

i. Nové didaktické pomůcky 

j. Interaktivní tabule 

k. Audiovizuální technika (televize, projektory apod.) 

l. Didaktické a kompenzační pomůcky pro děti se SVP 

m. Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. čtenářské koutky, 

prostor na rozvoj jednotlivých pregramotností, polytechnických dovedností apod. 

2. Podpora polytechnického vzdělávání, záměry zlepšení v oblasti: 

a. Technické, přírodovědné a environmentální vzdělávání v souladu s RVP PV 

b. Poradce/konzultant zodpovědný za rozvoj polytechnického vzdělávání, schopný 

poradit, doporučovat dětem nebo učitelům 

c. Rozvoj znalostí učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání a jejich využití  

ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

d. Využití poznatků v praxi a jejich sdílení učiteli MŠ v oblasti rozvoje polytechnického 

vzdělávání mezi sebou i s učiteli z jiných škol 

e. Vzdělávací materiály pro vzdělávání polytechnického charakteru 

f. Spolupráce s jinými MŠ a ZŠ v oblasti polytechniky 
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g. Podpora samostatné práce dětí v oblasti polytechnického vzdělávání 

h. Podpora individuální práce s dětmi s mimořádným zájmem o polytechniku 

i. Informovanost a spolupráce školy v oblasti polytechnického vzdělávání s rodiči (např. 

výstavky prací, představení systému školy v oblasti polytechnického vzdělávání, 

kroužků, aktivit apod.) 

j. Technické a materiální zabezpečení pro rozvíjení prostorového a logického myšlení  

a manuálních dovedností 

k. Využívání informačních a komunikačních technologií v oblasti rozvoje 

polytechnického vzdělávání 

3. Podpora inkluzivního / společenského vzdělání, záměry zlepšení v oblasti 

a. Komunikace s dětmi, rodiči i pedagogy, vnímání jejich potřeby a systematické 

rozvíjení školní kultury, bezpečné a otevřené klima školy 

b. Navazování vztahů pedagogů s místními a regionálními školami různých úrovní 

(společné diskuze, sdílení dobré praxe, akce pro jiné školy nebo s jinými školami 

apod.) 

c. Podmínky pro realizaci inkluzivních principů ve vzdělávání na škole (zajišťování 

odborné, materiální a finanční podpory, dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků, vzájemného učení pedagogických pracovníků; pravidelná metodická 

setkání členů pedagogického sboru aj.) 

d. Flexibilní přizpůsobování obsahu vzdělávání, možnosti upravit formy a metody 

vzdělávání a nastavit různé úrovně obtížnosti v souladu se specifiky a potřebami dětí 

tak, aby bylo dosaženo a využito maximálních možností vzdělávaného dítěte 

e. Spolupráce pedagogů ve výuce s dalšími pedagogickými (asistent pedagoga, další 

pedagog) i nepedagogickými pracovníky (tlumočník do českého znakového jazyka, 

osobní asistent) 

f. Pedagogové využívají v komunikaci s dítětem popisnou slovní zpětnou vazbu, 

vytvářejí prostor k sebehodnocení dítěte a k rozvoji jeho motivace ke vzdělávání 

g. Důraz nejen na budování vlastního úspěchu dítěte, ale i na odbourávání bariér mezi 

lidmi, vede k sounáležitosti s ostatními dětmi a dalšími lidmi apod. 

h. Vnímání učiteli tvořivým způsobem rozdíly mezi dětmi jako zdroj zkušeností  

a příležitost k vlastnímu seberozvoji 

i. Škola učí všechny děti uvědomovat si práva a povinnosti (vina, trest, spravedlnost, 

Úmluva o právech dítěte apod.) 

4. Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti, záměry zlepšení v oblasti 

a. Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti a řečových aktivit v rámci školních 

vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle) 

b. Rozvoj znalostí učitelů MŠ v oblasti čtenářské pregramotnosti a jejich využití  

ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

c. Využití poznatků v praxi a jejich sdílejí učiteli MŠ v oblasti rozvoje čtenářské 

pregramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol 
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d. Realizování akcí pro děti na podporu čtenářské pregramotnosti a zvýšení motivace  

ke čtenářství (např. výstavy dětských knih, knižních ilustrací, malování děje 

pohádkových příběhů, hry na postavy z kin apod.) 

e. Informovanost a spolupráce školy v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti s rodiči 

(např. představení služeb školy v oblasti čtenářské pregramotnosti, služeb knihovny, 

kroužků, aktivit spojených s čtenářskou pregramotností apod.) 

f. Technické a materiální zabezpečení v oblasti čtenářské pregramotnosti 

5. Podpora rozvoje matematické pregramotnosti, záměry zlepšení v oblasti 

a. Podpora rozvoje matematické pregramotnosti v rámci školních vzdělávacích 

programů (má stanoveny konkrétní cíle) 

b. Rozvoj znalostí učitelů MŠ v oblasti matematické pregramotnosti a jejich využití  

ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

c. Využití poznatků v praxi a jejich sdílení učiteli MŠ v oblasti rozvoje matematické 

pregramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol 

d. Rozvoj matematického myšlení (využívání příkladů k řešení a pochopení 

každodenních situací, návštěva science center apod.) 

e. Informovanost a spolupráce školy v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti  

s rodiči 

f. Technické a materiální zabezpečení pro rozvoj matematické pregramotnosti 

g. Aktualizace literatury, multimédií pro rozvoj matematické pregramotnosti 

6. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí, záměry zlepšení v oblasti 

a. Podpora klíčových kompetencí k rozvoji kreativity podle RVP PV 

b. Rozvoj znalostí učitelů MŠ v oblasti podpory kreativity a jejich využití ve výchově 

(kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

c. Využití poznatků v praxi a jejich sdílení učiteli MŠ v oblasti rozvoje iniciativy  

a kreativity mezi sebou i s učiteli z jiných škol 

d. Možnosti seberealizace dětí, umožňování dětem realizovat vlastní nápady (např. 

dramatizace textu atp.) 

e. Pomůcky pro rozvoj kreativity 

f. Bezpečné prostředí pro rozvoj kreativity, iniciativy a názorů dětí 

Pořadí priorit potřeb mateřských škol v dalších oblastech podpory z OP: 

1. ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol), 
záměry zlepšení v oblasti: 

a. Základní znalosti pedagogů práce s počítačem a jejich využití pro sebevzdělávání  

a přípravu na vzdělávání dětí (práce s operačním systémem, aplikacemi, soubory, 

tvorba textových dokumentů apod.) 

b. Základní znalosti práce s internetem a jejich využití pro sebevzdělávání a přípravu  

na vzdělávání dětí (vyhledávání, stahování, tisk podkladů pro práci s dětmi, znalost 

bezpečného chování na internetu apod.) 
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2. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence 

a. Rozvoj schopnosti sebereflexe a sebehodnocení dětí 

b. Rozvoj vztahu k bezpečnému používání informačních, komunikačních a dalších 

technologií 

c. Rozvoj schopnosti dětí učit se 

Jako hlavní identifikované překážky v oblasti podporovaných oblastí byly vysledovány: 

 Nedostatek financí na podporu napříč oblastmi rozvoje; 

 Nevhodné či žádné vybavení pomůckami k danému tématu rozvoje; 

 Nedostatek vhodných metod a pomůcek k danému tématu rozvoje; 

 Nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků k danému tématu 

rozvoje; 

 Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj tematické oblasti 

(především polytechnické vzdělávání); 

 V souvislosti s inkluzí – technická nemožnost bezbariérových úprav budov; 

 Nedostatečné uplatňování individuálního přístupu k dětem. 

 

Základní školy 

Pořadí priorit potřeb základních škol v oblastech podpory z OP:  

1. Podpora inkluzivního / společného vzdělávání, záměry zlepšení v oblasti: 

a. Přijímání všech žáků ke vzdělání bez rozdílu (včetně žáků s odlišným kulturním 

prostředím, sociálním znevýhodněním, cizince, žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami (SVP) apod.) 

b. Navazování vztahů pedagogů s místními a regionálními školami různých úrovní 

(společné diskuze, sdílení dobré praxe, akce pro jiné školy nebo s jinými školami 

apod.) 

c. Podmínky pro realizaci inkluzivních principů ve vzdělávání na škole (zajišťování 

odborné, materiální a finanční podpory, dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků; pravidelná metodická setkání členů pedagogického sboru aj.) 

d. Systém podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (je vybavena 

kompenzačními/ speciálními pomůckami, využívá služeb asistenta pedagoga atd.) 

e. Flexibilní přizpůsobování obsahu vzdělávání, upravení forem a metod vzdělávání  

a nastavení různé úrovně obtížnosti v souladu se specifiky a potřebami žáků tak,  

aby bylo dosaženo a využito maximálních možností vzdělávaného žáka (např. učivo 

určené nadaným žákům je rozšiřováno a prohlubováno v souladu s jejich 

předpoklady, tvorba žákovských portfolií apod.) 

f. Spolupráce pedagogů ve výuce s dalšími pedagogickými (asistent pedagoga, další 

pedagog) i nepedagogickými pracovníky (tlumočník do českého znakového jazyka, 

osobní asistent) 
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g. Pedagogové využívají v komunikaci se žákem popisnou slovní zpětnou vazbu, 

vytvářejí prostor k sebehodnocení žáka a k rozvoji jeho motivace ke vzdělávání 

h. Důraz nejen na budování vlastního úspěchu dítěte, ale i na odbourávání bariér mezi 

lidmi, vede k sounáležitosti s ostatními dětmi a dalšími lidmi apod. 

i. Vnímání učiteli tvořivým způsobem rozdíly mezi dětmi jako zdroj zkušeností  

a příležitost k vlastnímu seberozvoji 

2. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a pořízení vybavení: 

a. Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budov; zateplení budov 

(projekty energeticky udržitelné školy apod.) 

b. Stavební úpravy a rekonstrukce kmenových tříd 

c. Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny 

d. Stavební úpravy a rekonstrukce dílny / cvičné kuchyňky 

e. Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy 

např. hřiště, školní zahrady, dopravní hřiště, botanické zahrady, rybníky, učebny  

v přírodě, naučné stezky apod. 

f. Vybavení polytechnických učeben (fyziky, chemie, přírodopisu, dílny, kuchyňky 

apod.) 

g. Vybavení mobilní počítačové učebny (např. notebooky, tablety) 

h. Software pro ICT techniku 

i. Kompenzační/ speciální pomůcky pro žáky se SVP 

3. Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti, záměry zlepšení v oblasti: 

a. Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů (má 

stanoveny konkrétní cíle) 

b. Rozvíjení znalostí učitelů 1. i 2. stupně v oblasti čtenářské gramotnosti a jejich využití 

ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

c. Využití poznatků v praxi učiteli 1. i 2. stupně ZŠ a sdílení dobré praxe v oblasti rozvoje 

čtenářské gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol 

d. Podpora základní znalosti a dovednosti, základní práce s textem (od prostého 

porozumění textu k vyhledávání titulů v knihovně podle potřeb žáků) 

e. Podpora vyššího stupně komplexního čtenářství (od chápání kontextu, vyvozování  

a formulace závěrů z textu, porovnávání zdrojů apod.)  

f. Realizace mimo výukových akcí pro žáky na podporu čtenářské gramotnosti a zvýšení 

motivace (např. projektové dny, realizace autorských čtení, výstavy knih …) 

g. Informovanost a spolupráce školy v oblasti rozvoje čtenářství s rodiči (prezentace 

služeb školní / obecní knihovny, existence čtenářských kroužků, aktivit v oblasti čtení, 

čtenářského klubu – např. projektové dny, dny otevřených dveří, vánoční trhy apod.) 

h. Využívání interaktivních médií, informačních a komunikačních technologií v oblasti 

rozvoje čtenářské gramotnosti 

i. Aktualizace beletrie a další literatury, multimédií pro rozvoj čtenářské gramotnosti  

na 1. i 2. stupni ZŠ 
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4. Podpora rozvoje matematické gramotnosti, záměry zlepšení v oblasti: 

a. Rozvíjení znalostí učitelů 1. i 2. stupně v oblasti matematické gramotnosti a jejich 

využití ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

b. Využití poznatků v praxi učiteli 1. i 2. stupně ZŠ a sdílení dobré praxe v oblasti 

matematické gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol  

c. Podpora individuální práce s žáky s mimořádným zájmem o matematiku 

d. Realizace mimovýukových akcí pro žáky na podporu matematické gramotnosti  

a zvýšení motivace (např. projektové dny apod.) 

e. Technické a materiální zabezpečení pro rozvoj matematické gramotnosti 

f. Využívání interaktivních médií, informačních a komunikačních technologií v oblasti 

rozvoje matematické gramotnosti 

g. Aktualizace literatury, multimédií pro rozvoj matematické gramotnosti na 1. i 2. 

stupni ZŠ 

5. Podpora polytechnického vzdělávání, záměry zlepšení v oblasti: 

a. Realizace přírodovědného a environmentálního vzdělávání realizováno v souladu  

s RVP ZV 

b. Rozvíjení znalostí učitelů v oblasti polytechnického vzdělávání a jejich využívání  

ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

c. Využití poznatků v praxi učiteli 1. i 2. stupně ZŠ a sdílení dobré praxe v oblasti rozvoje 

polytechnického vzdělávání mezi sebou i s učiteli z jiných škol 

d. Zpracování plánů výuky polytechnických předmětů (matematiky, předmětů 

přírodovědného a technického směru, vzdělávací oblasti Člověk a svět práce), které 

jsou vzájemně obsahově i časově provázány 

e. Podpora zájmu žáků o oblast polytechniky propojením znalostí s každodenním 

životem a budoucí profesí 

f. Vzdělávací materiály pro vzdělávání polytechnického charakteru 

g. Laboratorní cvičení, pokusy, různé projekty apod. podporující praktickou stránku 

polytechnického vzdělávání a rozvíjející manuální zručnost žáků 

h. Realizace mimo výukových akcí pro žáky na podporu polytechnického vzdělávání  

a zvýšení motivace žáků (např. projektové dny, realizace exkurzí, diskuse  

s osobnostmi apod.) 

i. Informovanost rodičů školou o oblasti polytechnického vzdělávání (publicita akcí, 

kroužků, aktivit – projektové dny, dny otevřených dveří apod.) 

j. Využití informačních a komunikačních technologií v oblasti rozvoje polytechnického 

vzdělávání 

6.  Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí, záměry zlepšení v oblasti: 

a. Systematické učení prvkům iniciativy a kreativity, prostředí i přístup pedagogů 

podporuje fantazii a iniciativu dětí 

b. Učení žáků myslet kriticky, vnímat problémy ve svém okolí a nacházet inovativní 

řešení, nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých cílů (např. 
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projektové dny; při výuce jsou zařazeny úlohy s vícevariantním i neexistujícím 

řešením atp.) 

c. Rozvíjení finanční gramotnosti žáků (učí je znát hodnotu peněz, pracovat s úsporami, 

spravovat finanční záležitosti, znát rizika) 

 

Pořadí priorit potřeb základních škol v dalších oblastech podpory z OP: 
 

1. Jazykové vzdělávání, záměry zlepšení v oblasti: 

a. Rozvoj znalostí učitelů 1. i 2. stupně v oblasti jazykových znalostí a jejich využití  

ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

b. Využití poznatků v praxi učiteli 1. i 2. stupně a sdílení dobré praxe v oblasti jazykové 

gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol  

c. Podpora rozvoje žáků v chápání života v jiných kulturách a zprostředkování 

zkušenosti (např. prostřednictvím filmů, fotografií, zahraničních pobytů apod.)  

d. Využívání učebnic, cizojazyčné literatury, multimédií a dalších materiálů pro rozvoj 

jazykové gramotnosti 

e. Technické a materiální zabezpečení pro výuku cizích jazyků 

f. Využití interaktivních médií, informačních a komunikačních technologií v oblasti 

rozvoje jazykové gramotnosti 

2. ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol), 
záměry zlepšení v oblasti: 

a. Využívání školní mobilní interaktivní vybavení ve výuce (notebooky, netbooky, 

tablety, chytré telefony apod.) 

b. Využívání mobilního ICT vybavení a digitální technologie při výuce v terénu,  

v projektové výuce apod. 

c. Využívání pro výuku volně dostupné, bezpečné, otevřené internetové zdroje 

d. Orientace pedagogů v rámci svého předmětu ve volně dostupných zdrojích  

na internetu 

e. Rozvíjení povědomí o internetové bezpečnosti a kritický pohled na internetový obsah 

k rozvoji znalostí a dovedností žáků 

3. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence, záměry zlepšení v oblasti: 

a. Pěstování kultury komunikace mezi všemi účastníky vzdělávání 

b. Pěstování kulturního povědomí a kulturní komunikace (tj. rozvoj tvůrčího vyjadřování 

myšlenek, zážitků a emocí různými formami s využitím hudby, divadelního umění, 

literatury a vizuálního umění) 

c. Budování povědomí o etických hodnotách, formálně i neformálně jednoznačně 

nastavená a sdílená spravedlivá pravidla společenského chování a komunikace  

na škole, která se dodržují 

d. Vzájemná spolupráce učitele, rodičů a žáků 

e. Rozvoj schopnosti sebereflexe a sebehodnocení žáka 
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f. Motivace žáků k celoživotnímu učení 

g. Rozvoj schopnosti žáka požádat o pomoc a ochotu nabídnout a poskytnout pomoc 

h. Rozvoj schopností žáků v jistém a bezpečném používání informačních, komunikačních  

 a dalších technologií 

i. Rozvoj žáků ve schopnosti učit se, zorganizovat si učení, využívat k tomu různé 

metody a možnosti podle vlastních potřeb (učit se samostatně, v rámci skupin apod.) 

j. Podpora zapojení žáků do společenského a pracovního života 

k. Příprava žáků na aktivní zapojení do života v demokratické společnosti, rozvoj 

občanských kompetencí (např. formou žákovské samosprávy apod.) 

 

Jako hlavní identifikované překážky v oblasti podporovaných oblastí byly vysledovány: 

 Nedostatek financí na podporu napříč oblastmi rozvoje; 

 Nedostatek financí na další vzdělávání pedagogů; 

 Nevhodné či žádné vybavení pomůckami k danému tématu rozvoje; 

 Nedostatečná kvalita didaktických materiálů výuky; 

 Nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků k danému tématu 

rozvoje; 

 Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj tematické oblasti 

(především polytechnické vzdělávání); 

 V souvislosti s inkluzí – technická nemožnost bezbariérových úprav budov; 

 V souvislosti s inkluzí – nedostatek vzdělávacích materiálů, pomůcek a metodik; 

 Nedostatečné/neodpovídající prostory; 

 Nedostatečné uplatňování individuálního přístupu k dětem; 

 Přílišné spěchání na náhlou změnu stávajícího systému; 

 Nezájem ze strany rodičů a žáků o danou tematickou oblast. 

  



 

 
MAS Labské skály, z.s. 

ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s. 

 

71 

2.3.2 Dotazníkové šetření MŠ, ZŠ 

Dotazníkové šetření bylo realizováno v měsících duben až květen 2016. Cílovou skupinou byli rodiče  

a smyslem dotazníkového šetření bylo zjistit preference oblastí rozvoje na školách. Vyhodnocení 

dotazníkového šetření je uvedeno v následujících grafech. Podrobné vyhodnocení včetně dotazníku 

je obsaženo v Příloze č. 13. 

 Vyhodnocení dotazníků MŠ 
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 Vyhodnocení dotazníků ZŠ
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2.4 Charakteristika školství v řešeném území 

SO ORP tvoří Statutární město Děčín, další 4 města (Česká Kamenice, Jílové, Benešov nad Ploučnicí, 

Verneřice) a 29 obcí. Na území se k 1. 1. 2016 nacházelo 36 mateřských škol (MŠ) a 29 základních škol 

(ZŠ) včetně škol speciálních. Nejnižší koncentrace škol je v severní části správního území. Jedná se  

o oblast Českého Švýcarska, kde se rozkládají pouze málo lidnaté obce do 500 obyvatel. Není tu 

zřízena žádná ZŠ, ale pouze dvě MŠ (Janov, Arnoltice). Základní školy jsou logicky koncentrovány  

do větších měst a klíčovou roli v poskytování vzdělávání hraje Děčín. Ve správním obvodu není případ 

ZŠ nebo MŠ, která by měla detašované pracoviště mimo obec. 

Obrázek č. 9 Přehled poskytovatelů vzdělávání SO ORP Děčín 
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STRUČNÝ VÝVOJ ŠKOLSTVÍ V ÚZEMÍ  

Ve sledovaném vývoji od roku 2005 došlo v oblasti základního školství a předškolního vzdělávání  

k postupným změnám, ukazujícím na postupný vývoj a trendy v moderním školství, jako je zřizování 

soukromých škol, slučování škol pod jedno pracoviště, navyšování kapacit mateřských škol a štěpení 

tříd. V roce 2005 se v území nacházelo 50 ředitelství ZŠ, MŠ a dalších zařízení základního vzdělávání. 

21 obcí zřizovalo mateřskou školu, 13 obcí i základní školu (z toho 7 obcí malotřídní ZŠ – 1. stupeň).  

Zvláštního statutu se dostává ZŠ Malšovice, která se nachází mimo zřizující obec na území místní části 

Děčín XII – Vilsnice. V roce 2005 obec Malšovice školu, které hrozilo zavření, koupila. Vzhledem  

ke zřizovateli je pro potřeby této analýzy škola přiřazována k území obce Malšovice. V roce 2006 byl 

na ZŠ Kosmonautů Děčín otevřen druhý stupeň. Všechny ZŠ zřizované městem Děčín jsou od této 

doby úplné. V roce 2008 proběhlo zjednodušení řízení krajem zřizovaných speciálních a praktických 

škol. Pod jedno ředitelství byly sloučeny praktické a speciální ZŠ v Děčíně, totéž nastalo v případě 

speciální ZŠ Česká Kamenice s praktickou ZŠ Benešov nad Ploučnicí. V Děčíně byla otevřena první 

církví zřizovaná škola – Křesťanská ZŠ Nativity. V roce 2009 byla rozšířena MŠ Ludvíkovice  

o detašované pracoviště v obci. Od 1. 8. 2010 došlo ke změně zřizovatele Gymnázia Česká Kamenice, 

škola přešla z kraje pod obec. K 31. 8. 2010 pozastavila činnost MŠ a ZŠ Jetřichovice z důvodu 

nedostatku žáků. Jedná se o jediný případ uzavření školy ve sledovaném období.  

V roce 2011 byla v Děčíně otevřena MŠ Svět jako první soukromá škola v SO ORP Děčín. Stala se tak 

první školou v území praktikující zásady Montessori pedagogiky. MŠ Klostermannova Děčín otevřela  

v roce 2011 detašované pracoviště v Thunské ulici. V roce 2012 navázala otevřením soukromá ZŠ Svět 

a odděleně vznikla v Děčíně také MŠ Mini-Montessori. V České Kamenici proběhlo sloučení místní ZŠ 

s Gymnáziem Česká Kamenice. Gymnázium tak přešlo z kraje pod správu obce. V rámci sloučených 

speciálních škol v České Kamenici a v Benešově nad Ploučnicí došlo v roce 2012 k odloučení subjektů. 

Speciální škola v Benešově se administrativně stala součástí místní ZŠ a byla přestěhována do její 

budovy. V roce 2012/2013 mělo 12 mateřských škol v Děčíně v rámci města dalších 12 odloučených 

pracovišť, předškolní výchova tedy probíhala na 24 místech. Celkově bylo v území 47 pracovišť 

mateřských škol ve dvaceti obcích. V roce 2013 proběhlo v Jílovém sloučení mateřských škol tak, aby 

mateřské školy měly ředitelství oddělené od ZŠ. Roku 2014 zahájila svou činnost soukromá Mateřská 

a Základní škola Jurta v Děčíně a od roku 2015 je v provozu soukromá speciální MŠ Vilík.  
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PŘEHLED ZŠ A MŠ V SO ORP DĚČÍN 

obec 
poř. 

č. 
Školy a školská zařízení  

ZŠ MŠ 

I. 
stupeň 

II. 
stupeň 

Spec. 
ZŠ 

MŠ 
Spec. 
MŠ 

Arnoltice 1 Mateřská škola Arnoltice, okres Děčín       1   

Benešov n/Pl 2 
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad 
Ploučnicí, příspěvková organizace 

1 1 1 1   

Česká Kamenice 

3 
Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká 
Kamenice 

1 1       

4 
Speciální základní škola a Praktická škola, Česká 
Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková 
organizace 

    1     

5 
Mateřská škola, Česká Kamenice, Komenského 
182, příspěvková organizace 

      1   

6 
Mateřská škola, Česká Kamenice, Palackého 141, 
příspěvková organizace 

      1   

Děčín 

7 
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 
1544/5, příspěvková organizace 

1 1   1   

8 
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, 
Kosmonautů 177, příspěvková organizace 

1 1   1   

9 
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 
369/25, příspěvková organizace 

1 1   1   

10 
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo 
nám., příspěvková organizace 

1 1   1   

11 
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, 
Vojanova 178/12, příspěvková organizace 

1 1   1   

12 
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na 
Pěšině 330, příspěvková organizace 

1 1   1   

13 
Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, 
příspěvková organizace 

1 1       

14 
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, 
příspěvková organizace 

1 1       

15 
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková 
organizace 

1 1       

16 
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, 
příspěvková organizace 

1 1       

17 
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, 
Vrchlického 630/5, příspěvková organizace 

1 1       

18 
Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a 
Praktická škola, Děčín, příspěvková organizace 

    1 1 1 

19 
Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko 
výchovné péče, základní škola, střední škola a 
školní jídelna, Děčín XXXII, Vítězství 70 

1 1       

20 Základní škola a Lesní mateřská škola Jurta 1     1   

21 Křesťanská základní škola Nativity   1       

22 
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, 
příspěvková organizace 

      1   

23 
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková 
organizace 

      1   

24 
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, 
příspěvková organizace 

      1   

25 
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, 
příspěvková organizace 

      1   

26 Soukromá základní škola a mateřská škola Svět 1     1   

27 Mateřská škola V Rákosí       1   

28 Speciální mateřská škola Vilík       1 1 
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Dobkovice 29 Základní škola a Mateřská škola Dobkovice 1     1   

Dobrná 30 Mateřská škola Dobrná       1   

Dolní Habartice 31 
Základní škola a Mateřská škola Dolní Habartice – 
příspěvková organizace 

1     1   

Heřmanov 32 
Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres 
Děčín 

1     1   

Horní Habartice 33 Mateřská škola Horní Habartice 6, okres Děčín       1   

Huntířov 34 
Základní škola a Mateřská škola Huntířov, 
příspěvková organizace 

1     1   

Janov 35 Mateřská škola Janov, okres Děčín       1   

Jetřichovice 36 
Základní škola a mateřská škola Jetřichovice - 
příspěvková organizace (pozastavená činnost) 

1     1   

Jílové 
37 

Základní škola Jílové, okres Děčín, příspěvková 
organizace 

1 1       

38 Mateřská škola Jílové, okres Děčín       1   

Ludvíkovice 39 
Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, 
příspěvková organizace 

1     1   

Malá Veleň 40 
Mateřská škola, Malá Veleň-Jedlka čp. 46, okres 
Děčín 

      1   

Malšovice 
41 Základní škola Malšovice, okres Děčín 1         

42 Mateřská škola Malšovice, okres Děčín       1   

Markvartice 43 Základní škola a Mateřská škola Markvartice 1 1   1   

Těchlovice 44 Mateřská škola, Těchlovice, okres Děčín       1   

Valkeřice 45 Mateřská škola Valkeřice       1   

Velká Bukovina 46 Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín       1   

Verneřice 47 Základní škola a Mateřská škola Verneřice 1 1   1   

celkem škol  26 18 3 37 2 

2.4.1 Předškolní vzdělávání 

Předškolní vzdělávání v území zajišťuje 35 mateřských škol. Počet obecních mateřských škol zůstává 

téměř neměnný. Ve sledovaném období došlo k mírnému poklesu, avšak zvolna dochází k navyšování 

kapacit stávajících. V posledních letech vznikají soukromé mateřské školy a vhodně tak rozšiřují 

nabídku v území. Od roku 2005/2006 vzrostl počet běžných tříd o 19 na současných 104. Součástí 

stávajících MŠ je kromě běžných tříd také 5 speciálních tříd. 

 Vývoj počtu MŠ a tříd v řešeném území 

Dle zřizovatele 
Běžné třídy 

Speciální 
třídy Školní rok Obec Soukromé Celkem 

2015/2016 30 5 35 104 5 

2014/2015 30 4 34 105 4 

2013/2014 30 3 33 103 4 

2012/2013 31 2 33 97 4 

2011/2012 31 1 32 95 4 

2010/2011 31 0 31 88 4 

2009/2010 32 0 32 87 4 

2008/2009 32 0 32 88 4 

2007/2008 32 0 32 88 3 

2006/2007 32 0 32 86 3 

2005/2006 32 0 32 85 3 

Zdroj: Děčín (výkazy MŠMT) 
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Celkový vývoj počtu dětí v MŠ má mírně zvyšující se tendenci. Tento trend souvisí se změnou 

demografických charakteristik populace, viz prognóza. Rozšiřování kapacit a zřizování nových MŠ 

vedly k poklesu dětí na třídu. 

 

 Vývoj počtu dětí v MŠ 

Školní rok Děti celkem Z toho děti se SVP 

2015/2016 2 492 76 

2014/2015 2 545 64 

2013/2014 2 539 59 

2012/2013 2 504 58 

2011/2012 2 453 56 

2010/2011 2 353 66 

Zdroj: Děčín (výkazy MŠMT) 

 Vývoj celkového počtu dětí v MŠ 
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 Obsazenost MŠ, 2015/2016 

Mateřská škola 
Kapacita 
školy 

Současný 
počet dětí 

Obsazenost 
(%) 

Počet tříd 
Počet dětí 
na třídu 

Mateřská škola Arnoltice, 
okres Děčín 

25 23 92 % 1 23,0 

Mateřská škola Děčín XXXII, 
Májová 372, příspěvková 
organizace 

264 195 74 % 9 21,7 

Mateřská škola Dobrná 23 23 100 % 1 23,0 

Mateřská škola Horní 
Habartice 6, okres Děčín 

20 20 100 % 1 20,0 

Mateřská škola Janov, okres 
Děčín 

50 37 74 % 2 18,5 

Mateřská škola Jílové, okres 
Děčín 

255 181 71 % 8 22,6 

Mateřská škola, Česká 
Kamenice, Palackého 141, 
příspěvková organizace 

84 84 100 % 3 28,0 

Mateřská škola Děčín VI, 
Klostermannova 1474/11, 
příspěvková organizace 

220 206 94 % 9 22,9 

Mateřská škola, Česká 
Kamenice, Komenského 182, 
příspěvková organizace 

59 56 95 % 2 28,0 

Mateřská škola Děčín II, 
Liliová 277/1, příspěvková 
organizace 

204 196 96 % 8 24,5 

Mateřská škola, Malá Veleň-
Jedlka čp. 46, okres Děčín 

20 20 100 % 1 20,0 

Mateřská škola Malšovice, 
okres Děčín 

28 27 96 % 1 27,0 

Mateřská škola Děčín II, 
Riegrova 454/12, 
příspěvková organizace 

254 248 98 % 11 22,5 

Mateřská škola, Těchlovice, 
okres Děčín 

20 20 100 % 1 20,0 

Mateřská škola Valkeřice 22 16 73 % 1 16,0 

Mateřská škola Velká 
Bukovina, okres Děčín 

18 18 100 % 1 18,0 

Základní škola a Mateřská 
škola Benešov nad Ploučnicí, 
příspěvková organizace 

126 125 99 % 5 25,0 

Základní škola a Mateřská 
škola Děčín XXVII, 
Kosmonautů 177, 
příspěvková organizace 

84 72 86 % 3 24,0 

Základní škola a Mateřská 
škola Děčín IX, Na Pěšině 

144 143 99 % 6 23,8 
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330, příspěvková organizace 

Základní škola a Mateřská 
škola Dobkovice (1–4 ročník) 

30 27 90 % 1 27,0 

Základní škola a Mateřská 
škola Dolní Habartice – 
příspěvková organizace 

25 20 80 % 1 20,0 

Základní škola a Mateřská 
škola Heřmanov, okres Děčín 

20 20 100 % 1 20,0 

Základní škola a Mateřská 
škola Huntířov, příspěvková 
organizace 

38 38 100 % 2 19,0 

Základní škola a Mateřská 
škola Ludvíkovice, 
příspěvková organizace 

35 35 100 % 2 17,5 

Základní škola a Mateřská 
škola Děčín IV, Máchovo 
nám., příspěvková 
organizace 

102 102 100 % 4 25,5 

Základní škola a Mateřská 
škola Markvartice 

44 38 86 % 2 19,0 

Základní škola a Mateřská 
škola Děčín III, Březová 
369/25, příspěvková 
organizace 

160 125 78 % 5 25,0 

Základní škola a Mateřská 
škola Verneřice 

48 38 79 % 2 19,0 

Základní škola a Mateřská 
škola Děčín VIII, Vojanova 
178/12, příspěvková 
organizace 

56 56 100 % 2 28,0 

Základní škola a Mateřská 
škola Děčín VI, Školní 
1544/5, příspěvková 
organizace 

234 196 84 % 7 28,0 

Mateřská škola V Rákosí 14 14 100 % 1 14,0 

Soukromá základní škola a 
mateřská škola Svět 

30 30 100 % 2 16,0 

Speciální mateřská škola Vilík 6 6 100 % 1 6,0 

Speciální základní škola, 
Speciální mateřská škola a 
Praktická škola, Děčín, 
příspěvková organizace 

15 15 100 % 1 15,0 

Základní škola a Lesní 
mateřská škola Jurta 

20 20 100 % 1 20,0 

Celkem MŠ v SO ORP Děčín 2797 2490 89 % 109 22,9 

Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení, Děčín (výkazy MŠMT) 

Informace o kapacitě MŠ je čerpána z Rejstříku škol a školských zařízení, jedná se o nejvyšší 

povolenou kapacitu schválenou hygienikem. Ve skutečnosti je u některých škol nižší (nejvyšší 
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povolený počet dětí na třídu: 24 dětí plus 4 na výjimku – tj. celkem 28 dětí na třídu). Žádná ze škol 

v území toto číslo samozřejmě nepřesahuje, ač některé tuto výjimku navýšení na 28 mají a využívají ji. 

Soukromé školy mají 100 % obsazenost. Tento jev ukazuje, že je o alternativu k obecním MŠ v území 

zájem. 

Předpokládaný očekávaný vývoj počtu dětí v řešeném území počítá se změnou školského zákona, 

resp. rozšířením věkového rozsahu dětí od dvou do pěti let. Následující graf je založen  

na Demografické projekci viz kapitola 2.1.3. Ukazuje se, že je nutné rozšířit kapacitu stávajících 

mateřských škol, ač se v budoucnosti za střízlivého odhadu bude počet dětí snižovat. 

 Předpokládaný očekávaný vývoj počtu dětí v řešeném území 

 

Rozšiřování kapacity a realizace nových pracovišť provází ruku v ruce navyšování personálních 

kapacit. Trend narůstajících soukromých škol, kde je zpravidla nižší počet dětí na pedagoga, ovlivňuje 

souhrnnou statistiku, viz níže. 

 Vývoj počtu pracovníků v MŠ 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zaměstnanci – průměrný přepočtený 
počet 

245,0 255,6 266,4 276,1 280,5 292,1 

Zaměstnanci – fyzické osoby – 
průměrný stav 

263,1 279,7 287,5 299,7 299,7 312,8 

Pedagogičtí pracovníci – průměrný 
přepočtený počet 

185,2 194,3 204,9 209,5 210,8 222,4 

Učitelé – průměrný přepočtený počet 184,3 192,4 201,6 206,2 207,0 216,5 

Počet dětí 2354 2453 2504 2539 2545 2492 

Počet dětí na učitele 12,8 12,8 12,4 12,3 12,3 11,5 

Vychovatelé – průměrný přepočtený 
počet 

0 0 0 0 0 0 

Ostatní pedagogové – průměrný 
přepočtený počet 

0,9 1,9 3,2 3,3 3,9 5,9 

Nepedagogičtí pracovníci – průměrný 
přepočtený počet 

59,8 61,3 61,5 66,6 69,7 69,7 

Zdroj: Děčín (výkazy MŠMT) 
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Kvalifikace pedagogů byl v území dlouhodobý problém - hodnoty počtu nekvalifikovaných pedagogů 

přesahovaly průměr ČR. V posledních letech podíl významně narůstal, ale tento trend se podařilo 

zvrátit rokem 2013 a v současné době je kvalifikovanost pedagogů v MŠ na dobré úrovni. 

 Kvalifikace pedagogů v MŠ 

 
přepočtených pedagogů z toho nekvalifikovaní podíl nekvalifikovaných 

2015/2016 216,5 9,8 4,5% 

2014/2015 207,0 17,6 8,5% 

2013/2014 206,2 23,9 11,6% 

2012/2013 201,6 21,5 10,7% 

2011/2012 192,4 26,4 13,6% 

2010/2011 184,3 24,6 13,3% 

2009/2010 183,2 19,1 10,4% 

2008/2009 181,8 15,6 8,6% 

2007/2008 177,9 14,4 8,1% 

2006/2007 174,6 15,9 9,1% 

2005/2006 172,6 13,4 7,8% 

Zdroj: Děčín (výkazy MŠMT) 

2.4.2 Základní vzdělávání 

V území působí celkem 28 základních škol. Stejně jako u mateřských škol vývoj počtu základních škol 

vykazuje podobný trend, a to zvyšování počtu soukromých škol. V posledních letech se základní školy 

potýkají se zvýšenou četností žádostí o odklad zahájení povinné školní docházky. Nejčastějším 

důvodem odkladu je narušená komunikační schopnost, jak u majoritní, tak u minoritní skupiny dětí. 

 Vývoj počtu ZŠ a tříd v řešeném území 

ZŠ dle zřizovatele 
Běžné třídy 

Speciální 
třídy Školní rok Obec 

Soukromé či 
jiné 

Celkem 

2015/2016 22 6 28 302 26 

2014/2015 22 6 28 301 26 

2013/2014 22 5 27 289 28 

2012/2013 22 5 27 290 29 

2011/2012 22 4 26 290 31 

2010/2011 22 4 26 281 32 

2009/2010 23 4 27 282 34 

2008/2009 23 4 27 284 39 

2007/2008 23 5 28 291 38 

2006/2007 23 5 28 299 39 

2005/2006 23 5 28 303 40 

Zdroj: Děčín (výkazy MŠMT) 

Neúplnou školou se rozumí škola s ročníky jen prvního nebo jen druhého stupně. V následující 

tabulce se pod slovy jiné ZŠ rozumí ZŠ zřizované krajem i jinými subjekty (např. ZŠ při Výchovném 

ústavu Děčín – Boletice, jejímž zřizovatelem je MŠMT). Mezi neúplné ZŠ se řadí všechny malotřídní 

obecní školy v území a soukromé a církevní školy v Děčíně. 
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 Počet ZŠ v SO ORP, 2015/2016 

Zřizovatel 
Počet základních škol 

Celkem Úplné Neúplné 

Obec 22 16 6 

Církev 1 0 1 

Soukromé či jiné ZŠ 5 1 4 

Celkem 28 17 11 

Zdroj: vlastní šetření 

V území v současné době působí 11 malotřídních škol, z toho šest obecních. Co se těchto týče, ZŠ 

Heřmanov je jednotřídní škola, ZŠ Dobkovice a ZŠ Dolní Habartice dvoutřídní a zbylé školy jsou 

trojtřídní. Malotřídní školy zpravidla působí v menších obcích a jejich charakteristickým problémem je 

naplnění minimální kapacity školy. V současné době tento problém není tak závažný, což je dáno 

přechodem silných ročníků z MŠ do ZŠ. 

 Počet žáků v malotřídních obecních ZŠ 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

maximální 
kapacita 

ZŠ Heřmanov 9 11 11 11 9 10 10 12 13 20 22 40 

ZŠ Dobkovice 26 23 28 26 35 33 30 25 17 27 34 40 

ZŠ Huntířov 50 50 50 48 50 42 40 40 36 41 45 50 

ZŠ Dolní 
Habartice 

26 20 20 16 17 11 16 20 21 18 22 65 

ZŠ Ludvíkovice 46 54 54 57 56 60 56 48 51 51 54 100 

ZŠ Malšovice 18 24 32 29 36 44 43 46 61 62 60 80 

zdroj: Děčín (výkazy MŠMT) 

Tabulky ukazují nelehkou situaci malotřídních škol v regionu, kdy pro některá zařízení není snadné 

naplnit kapacity. Tato situace se naštěstí v posledních letech obrací. Nejvíce ohroženými školami 

z tohoto hlediska je ZŠ Heřmanov, ZŠ Dolní Habartice a ZŠ Malšovice. Nutno podotknout, že údaj  

o kapacitě je nejvyšší povolená kapacita schválená hygienikem (zdroj: Rejstřík škol a školských 

zařízení). 

 Procentuální naplněnost malotřídních obecních ZŠ 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ZŠ Heřmanov 23% 28% 28% 28% 23% 25% 25% 30% 33% 50% 55% 

ZŠ Dobkovice 65% 58% 70% 65% 88% 83% 75% 63% 43% 68% 85% 

ZŠ Huntířov 100% 100% 100% 96% 100% 84% 80% 80% 72% 82% 90% 

ZŠ Dolní 
Habartice 40% 31% 31% 25% 26% 17% 25% 31% 32% 28% 34% 

ZŠ Ludvíkovice 46% 54% 54% 57% 56% 60% 56% 48% 51% 51% 54% 

ZŠ Malšovice 23% 30% 40% 36% 45% 55% 54% 58% 76% 78% 75% 

Vývoj počtu žáků v ZŠ ukazuje na významnou změnu s minimem mezi lety 2009-2010, kdy v území  

za sledované období docházelo do základních škol nejméně žáků. Trend se podařil zvrátit a počet 

žáků mírně narůstá. Střízlivé odhady spekulují o další změně trendu a opětovném poklesu  

ve střednědobém horizontu.  
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 Vývoj počtu žáků v ZŠ 

Školní rok Děti celkem Z toho děti se svp 

2015/2016 7080 701 

2014/2015 6928 673 

2013/2014 6733 692 

2012/2013 6533 688 

2011/2012 6379 647 

2010/2011 6283 658 

zdroj: Děčín (výkazy MŠMT) 

 Dlouhodobý vývoj počtu žáků v ZŠ 

 

 Obsazenost ZŠ, 2015/2016 

Základní škola 
Kapacita 
školy 

Současný 
počet dětí 

Obsazenost 
(%) 

Počet tříd 
Počet dětí 
na třídu 

Základní škola a Mateřská škola 
Děčín VI, Školní 1544/5, 
příspěvková organizace 

750 553 74% 22 25,1 

Základní škola a Mateřská škola 
Děčín XXVII, Kosmonautů 177, 
příspěvková organizace 

300 179 60% 9 19,9 

Základní škola a Mateřská škola 
Heřmanov, okres Děčín 

40 22 55% 1 22,0 

Základní škola a Mateřská škola 
Dobkovice (1–4 ročník) 

40 34 85% 2 17,0 

Základní škola a Mateřská škola 
Huntířov, příspěvková 
organizace 

50 45 90% 3 15,0 

Základní škola a Mateřská škola 
Benešov nad Ploučnicí, 
příspěvková organizace 

780 484 62% 23 21,0 

Základní škola a Mateřská škola 
Markvartice 

184 149 81% 9 16,6 

Základní škola Děčín I, 
Komenského náměstí 622/3, 
příspěvková organizace 

700 617 88% 25 24,7 

Základní škola a Mateřská škola 
Děčín III, Březová 369/25, 
příspěvková organizace 

750 383 51% 16 23,9 

Základní škola a Mateřská škola 
Děčín IV, Máchovo nám., 
příspěvková organizace 

530 529 100% 21 25,2 
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Základní škola Děčín VI, Na 
Stráni 879/2, p. o. 

450 444 99% 18 24,7 

Základní škola a Mateřská škola 
Děčín VIII, Vojanova 178/12, 
příspěvková organizace 

770 285 37% 11 25,9 

Základní škola Děčín XXXII, 
Míru 152, příspěvková 
organizace 

900 457 51% 23 19,9 

Základní škola a Mateřská škola 
Verneřice 

222 137 62% 9 15,2 

Základní škola T. G. Masaryka a 
gymnázium Česká Kamenice 

800 530 66% 23 23,0 

Základní škola a Mateřská škola 
Dolní Habartice – příspěvková 
organizace 

65 22 34% 2 11,0 

Základní škola a Mateřská škola 
Ludvíkovice, příspěvková 
organizace 

100 54 54% 3 18,0 

Základní škola Děčín II, 
Kamenická 1145, příspěvková 
organizace 

600 561 94% 22 25,5 

Základní škola Dr. Miroslava 
Tyrše Děčín II, Vrchlického 
630/5, příspěvková organizace 

560 530 95% 20 26,5 

Základní škola a Mateřská škola 
Děčín IX, Na Pěšině 330, 
příspěvková organizace 

700 387 55% 19 20,4 

Základní škola Jílové, okres 
Děčín, příspěvková organizace 

630 361 57% 16 22,6 

Základní škola Malšovice, okres 
Děčín 

80 60 75% 3 20,0 

Křesťanská základní škola 
Nativity 

100 56 56% 4 14,0 

Soukromá základní škola a 
mateřská škola Svět 

40 26 65% 2 13,0 

Speciální základní škola, 
Speciální mateřská škola a 
Praktická škola, Děčín, 
příspěvková organizace 

114 43 38% 9 4,8 

Speciální základní škola a 
Praktická škola, Česká 
Kamenice, Jakubské nám. 113, 
příspěvková organizace 

305 93 30% 10 9,3 

Výchovný ústav, dětský domov 
se školou, středisko výchovné 
péče, základní škola, střední 
škola a školní jídelna, Děčín 
XXXII, Vítězství 70 

36 19 53% 4 9,0 
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Základní škola a Lesní mateřská 
škola Jurta 

20 20 100% 2 10,0 

Celkem v ORP Děčín 10616 7080 67% 328 21,6 

Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení, Děčín (výkazy MŠMT) 

Informace o kapacitě ZŠ je čerpána z Rejstříku škol a školských zařízení, jedná se o nejvyšší povolenou 

kapacitu schválenou hygienikem. Předpokládaný očekávaný vývoj počtu žáků ukazuje, že stávající 

kapacity základních škol jsou dostačující. Následující graf je založen na Demografické projekci viz 

kapitola 2.1.3. Jedná se o střední variantu vývoje, přičemž je pravděpodobná zvolna klesající 

tendence, vývoj po roce 2021 je již velmi hrubý odhad. 

 Předpokládaný očekávaný vývoj počtu žáků ZŠ v řešeném území 

 

V souvislosti se zvyšováním kvality základního vzdělávání a opětovnému navyšování počtu tříd roste 

také počet pedagogů. Avšak vývoj není tak dramatický oproti navyšování počtu pedagogů v MŠ, kde 

se podíl dítěte na jednoho pedagoga snižuje. V souvislosti s nárůstem žáků v ZŠ je zde situace opačná 

a poměrně negativní, hodnoty již značně překračují průměr Česka. Zvyšující se počet žáků na učitele 

může mít negativní dopad na kvalitu výuky.  

 Vývoj počtu pracovníků v ZŠ, zdroj: Děčín (výkazy MŠMT) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zaměstnanci – průměrný přepočtený 
počet 

612,4 611,7 616,2 619,8 642,9 664,9 

Zaměstnanci – fyzické osoby – 
průměrný stav 

654,2 648,3 663,7 671,1 697,7 722,7 

Pedagogičtí pracovníci – průměrný 
přepočtený počet 

471,0 474,2 477,8 481,4 496,3 512,9 

Učitelé – průměrný přepočtený 
počet 

457,9 459,1 460,1 457,7 460,0 470,7 

Počet dětí 6283 6379 6533 6733 6928 7080 

Počet dětí na učitele 13,7 13,9 14,2 14,7 15,1 15 

Vychovatelé – průměrný přepočtený 
počet 

0 0 0 0 0 0 

Ostatní pedagogové – průměrný 
přepočtený počet 

13,1 14,5 16,7 22,3 33,0 42,2 

Nepedagogičtí pracovníci – průměrný 
přepočtený počet 

141,4 137,6 138,4 138,3 146,6 152,0 

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

děti ve věku 6-14 let stávající kapacita ZŠ
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Kvalifikace pedagogů je v SO ORP Děčín typickým problémem školství. Hodnoty silně zaostávají  

za republikovým průměrem. Vzhledem k § 32 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, 

se procento v blízké budoucnosti musí snížit na 0, pokud nedojde k úpravě znění zákonů. 

Pedagogové, kteří zůstávají pod klasifikací „nekvalifikovaný“ v současné době doplňují vzdělání a mají 

tak udělenou výjimku. 

 Kvalifikace pedagogů v ZŠ 

  přepočtených pedagogů z toho nekvalifikovaní podíl nekvalifikovaných 

2015/2016 421,3 55,4 13,15% 

2014/2015 415,9 67,1 16,13% 

2013/2014 408,3 70,4 17,24% 

2012/2013 408,2 85,2 20,87% 

Zdroj: Děčín (výkazy MŠMT) 

Následující tabulka ukazuje počet absolventů základních škol a počet žáků přecházejících předčasně 

ze ZŠ na SŠ. Jistým problematickým specifikem je podíl žáků, kteří bohužel nedokončí základní školu  

a odcházejí tudíž do světa se statusem bez vzdělání. Průměr za poslední tři školní roky je 10,1 %,  

což se však blíží průměru celého Ústeckého kraje. Takto vysoké procento rozhodně není pozitivní, 

avšak odráží v sobě charakter do jisté míry problematické pohraničí severu Čech. 

 Počet absolventů základních škol 

Školní rok 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

BT-běžná třída 
ST-speciální 
třída 

BT ST BT ST BT ST BT ST BT ST BT ST 

v 1.-5. ročníku 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

v 6. ročníku 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

v 7. ročníku 12 6 11 8 5 6 9 0 8 0 9 0 

v 8. ročníku 43 23 37 22 45 20 35 8 43 2 39 7 

v 9. ročníku 593 58 528 45 539 55 514 8 527 19 550 15 

v 10. ročníku 0 6 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 

celkem 649 93 576 77 590 84 558 18 578 21 598 23 

žáci, kteří přešli do SŠ 

z 5. ročníku 46 0 36 0 49 0 43 0 45 0 37 0 

ze 7. ročníku 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Celkem 46 0 36 0 50 0 43 0 45 0 38 0 

žáci 1. r. s 
dodatečným 
odkladem PŠD 

4 0 5 0 9 0 5 0 11 0 4 0 

Zdroj: Děčín (výkazy MŠMT) 

2.4.3 Doplňující zařízení při školách a školských zařízeních 

V území se nachází 28 školních družin/klubů zřizovaných obcemi, rozdíl mezi školní družinou  

a klubem je především v cílové skupině. Zatímco družina je určena pro první stupeň ZŠ, školní klub je 

určen pro stupeň druhý. Nabídku doplňuje klub v křesťanské škole Nativity a další zařízení 

soukromých či jiných škol a školských zařízeních. 
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 Školní družiny – školní kluby zřizované obcemi 

Typ Zřízeno u zařízení 
Počet 
oddělení 
celkem 

Zapsaní 
účastníci 
celkem 

Zájmové 
útvary 
celkem 

Účastníci 
činnosti 
ZÚ 

Vychovatelé 

Fyzické 
osoby 

Přepočet 
na plně 
zam. 

ŠD 
Základní škola Děčín II, 
Kamenická 1145, příspěvková 
organizace 

7 184 0 0 7 6,3 

ŠD 
Základní škola a Mateřská škola 
Děčín IV, Máchovo nám., 
příspěvková organizace 

3 84 17 189 3 3 

ŠD 
Základní škola a Mateřská škola 
Děčín VI, Školní 1544/5, 
příspěvková organizace 

4 120 0 0 5 3,3 

ŠD 
Základní škola a Mateřská škola 
Děčín XXVII, Kosmonautů 177, 
příspěvková organizace 

2 60 2 21 2 2 

ŠD 
Základní škola a Mateřská škola 
Benešov nad Ploučnicí, 
příspěvková organizace 

4 120 0 0 4 3,3 

ŠD 
Základní škola a Mateřská škola 
Markvartice 

2 39 0 0 2 1,3 

ŠD 
Základní škola a Mateřská škola 
Děčín VIII, Vojanova 178/12,  
příspěvková organizace 

3 82 0 0 3 3 

ŠD 
Základní škola Děčín I, 
Komenského náměstí 622/3,  
příspěvková organizace 

6 178 4 62 6 5,4 

ŠD 
Základní škola a Mateřská škola 
Ludvíkovice, příspěvková 
organizace 

2 51 0 0 4 1,5 

ŠD 
Základní škola a Mateřská škola 
Děčín IX, Na Pěšině 330, 
příspěvková organizace 

4 117 11 146 4 3,8 

ŠD 
Základní škola a Mateřská škola 
Verneřice 

2 36 0 0 2 1,4 

ŠD 
Základní škola Dr. Miroslava 
Tyrše Děčín II, Vrchlického 
630/5, příspěvková organizace 

5 150 6 102 5 5 

ŠD 
Základní škola a Mateřská škola 
Huntířov, příspěvková 
organizace 

1 30 0 0 1 0,7 

ŠD 
Základní škola a Mateřská škola 
Dolní Habartice – příspěvková 
organizace 

1 9 0 0 1 0,3 

ŠD 
Základní škola a Mateřská škola 
Heřmanov, okres Děčín 

1 20 0 0 1 0,4 

ŠD 
Základní škola Jílové, okres 
Děčín, příspěvková organizace 

4 101 0 0 3 2,8 

ŠD 
Základní škola a Mateřská škola 
Dobkovice 

1 28 5 27 1 0,7 

ŠD 
Základní škola Děčín XXXII, 
Míru 152, příspěvková 
organizace 

3 62 4 39 3 2,5 
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ŠD 
Centrum dětí a mládeže Česká 
Kamenice, příspěvková 
organizace 

4 120 0 0 4 4 

ŠK 
Základní škola a Mateřská škola 
Děčín IV, Máchovo nám., 
příspěvková organizace 

0 273 16 221 1 1 

ŠD 
Základní škola Malšovice, okres 
Děčín 

2 50 13 152 3 1,3 

ŠD 
Základní škola a Mateřská škola 
Děčín VIII, Vojanova 178/12,  
příspěvková organizace 

1 24 0 0 1 1 

ŠK 
Základní škola Děčín II, 
Kamenická 1145, příspěvková 
organizace 

0 148 0 0 1 0,7 

ŠK 
Základní škola Děčín VI, Na 
Stráni 879/2, příspěvková 
organizace – I. 

0 127 13 208 14 1 

ŠK 
Základní škola Dr. Miroslava 
Tyrše Děčín II, Vrchlického 
630/5, příspěvková organizace 

0 225 34 161 1 1 

ŠD 
Základní škola Děčín VI, Na 
Stráni 879/2, příspěvková 
organizace  – II. 

4 100 4 63 4 3,3 

ŠD 
Základní škola a Mateřská škola 
Děčín III, Březová 369/25, 
příspěvková organizace 

4 120 0 0 4 3,2 

ŠK 
Základní škola a Mateřská škola 
Benešov nad Ploučnicí, 
příspěvková organizace 

0 30 0 0 1 0,3 

celkem: 70 2688 129 1391 91 63,5 

Zdroj: Děčín (výkazy MŠMT) 

Z uvedených dat lze určit, že více než 40 % žáků navštěvuje, či jinak využívá školní družinu/klub. 

V území se nachází 60 jídelen, z toho je 6 pouze výdejen. Z uvedeného počtu pouze 3 jídelny nejsou 

sloučeny se školským pracovištěm, ale fungují samostatně. Děti a žáci tvoří 71 % pravidelných 

strávníků školních jídelen. 
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 Školní jídelny zřizované obcemi 

Zřízeno u zařízení 
Počet 
strávníků 
celkem 

Strávníci 
z MŠ 

Strávníci 
z ZŠ 

Ostatní 
strávníci 

Zaměstnanci 

Fyzické 
osoby 

přepočet 
na plně 
zam. 

Zřízeno samostatně – Děčín IV – 
Podmokly 

682 0 354 328 8 7,6 

Základní škola a Mateřská škola Děčín 
XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková 
organizace - I. 

151 0 130 21 3 2,5 

Základní škola a Mateřská škola 
Ludvíkovice, příspěvková organizace 

80 0 52 28 3 2 

Zřízeno samostatně – Základní škola a 
Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, 
příspěvková organizace 

395 0 284 111 8 6,6 

Centrum dětí a mládeže Česká 
Kamenice, příspěvková organizace 

477 0 307 170 7 7 

Základní škola a Mateřská škola 
Markvartice 

52 0 46 6 1 0,9 

Zřízeno samostatně – Děčín I 1505 0 520 985 20 19,2 

Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, 
příspěvková organizace 

569 0 459 110 8 7,5 

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín 
II, Vrchlického 630/5, příspěvková 
organizace 

493 0 452 41 6 5,5 

Základní škola a Mateřská škola Děčín III, 
Březová 369/25, příspěvková organizace 

379 51 262 66 6 6 

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, 
Školní 1544/5, příspěvková organizace – 
I. 

456 0 377 79 6 6 

Základní škola a Mateřská škola Děčín 
VIII, Vojanova 178/12, příspěvková 
organizace – I. 

171 0 144 27 4 4 

Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, 
Na Pěšině 330, příspěvková organizace – 
I. 

255 0 167 88 5 4,5 

Základní škola Jílové, okres Děčín, 
příspěvková organizace 

339 0 234 105 4 4 

Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, 
Na Pěšině 330, příspěvková organizace – 
II. 

378 0 286 92 5 4,8 

Základní škola a Mateřská škola 
Huntířov, příspěvková organizace 

116 37 42 37 1 1,2 

Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, 
Na Pěšině 330, příspěvková organizace – 
III. 

116 102 0 14 3 2,5 

Základní škola a Mateřská škola Děčín 
XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková 
organizace – II. 

82 72 0 10 3 2,2 

Mateřská škola Arnoltice, okres Děčín 28 23 0 5 2 0,8 

Mateřská škola Janov, okres Děčín 42 37 0 5 2 1,3 

Základní škola a Mateřská škola Dolní 
Habartice – příspěvková organizace 

47 20 18 9 2 1,2 
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Mateřská škola Horní Habartice 6, okres 
Děčín 

30 20 0 10 1 0,6 

Mateřská škola Velká Bukovina, okres 
Děčín 

23 18 0 5 2 1 

Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, 
příspěvková organizace 

28 24 0 4 2 1,2 

Mateřská škola, Česká Kamenice, 
Komenského 182, příspěvková 
organizace 

63 56 0 7 2 1,5 

Mateřská škola, Česká Kamenice, 
Palackého 141, příspěvková organizace 

94 84 0 10 3 2,1 

Mateřská škola Děčín VI, 
Klostermannova 1474/11, příspěvková 
organizace – I. 

52 45 0 7 3 1,5 

Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, 
Máchovo nám., příspěvková organizace 

90 78 0 12 3 2,8 

Základní škola a Mateřská škola Děčín III, 
Březová 369/25, příspěvková organizace 

78 72 0 6 3 2,5 

Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, 
příspěvková organizace 

40 35 0 5 2 1,2 

Mateřská škola Malšovice, okres Děčín 75 27 0 48 1 0,9 

Mateřská škola Dobrná 31 23 0 8 2 1 

Mateřská škola Jílové, okres Děčín 77 67 0 10 2 2 

Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, 
příspěvková organizace – I. 

100 85 0 15 3 2,4 

Mateřská škola Valkeřice 19 16 0 3 1 1 

Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, 
příspěvková organizace – II. 

98 84 0 14 3 2,4 

Mateřská škola Děčín VI, 
Klostermannova 1474/11, příspěvková 
organizace – II. 

57 50 0 7 3 1,6 

Mateřská škola Děčín II, Riegrova 
454/12, příspěvková organizace 

80 70 0 10 3 3 

Základní škola a Mateřská škola 
Dobkovice 

32 27 0 5 3 1,7 

Základní škola a Mateřská škola 
Verneřice 

145 39 83 23 3 2,7 

Základní škola a Mateřská škola Benešov 
nad Ploučnicí, příspěvková organizace 

142 125 0 17 3 3 

Základní škola a Mateřská škola 
Heřmanov, okres Děčín 

47 20 19 8 2 1 

Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, 
Na Pěšině 330, příspěvková organizace – 
IV. 

47 42 0 5 2 1,5 

Mateřská škola, Těchlovice, okres Děčín 49 20 0 29 2 2 

Mateřská škola, Malá Veleň-Jedlka čp. 
46, okres Děčín 

23 20 0 3 1 0,2 

Základní škola a Mateřská škola 
Ludvíkovice, příspěvková organizace 

22 20 0 2 1 0,4 

Mateřská škola Jílové, okres Děčín, 
příspěvková organizace 

113 98 0 15 3 3 

Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, 
příspěvková organizace 

180 159 0 21 4 3,7 
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Mateřská škola Děčín II, Riegrova 
454/12, příspěvková organizace 

213 184 0 29 5 5 

Mateřská škola Děčín VI, 
Klostermannova 1474/11, příspěvková 
organizace 

91 78 0 13 3 2,5 

Základní škola a Mateřská škola 
Markvartice 

42 37 0 5 1 0,9 

Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, 
Máchovo nám., příspěvková organizace 

88 24 52 12 2 1,5 

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, 
Školní 1544/5, příspěvková organizace – 
II. 

123 110 0 13 2 2 

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, 
Školní 1544/5, příspěvková organizace – 
IIII. 

93 84 0 9 3 2,1 

Základní škola a Mateřská škola Děčín 
VIII, Vojanova 178/12, příspěvková 
organizace – II. 

65 28 29 8 1 1 

Základní škola a Mateřská škola Děčín 
VIII, Vojanova 178/12, příspěvková 
organizace – III. 

31 28 0 3 1 1 

Základní škola a Mateřská škola 
Ludvíkovice, příspěvková organizace 

18 15 0 3 1 0,4 

Základní škola a Mateřská škola 
Dobkovice 

37 0 30 7 1 0,2 

Mateřská škola Děčín VI, 
Klostermannova 1474/11, příspěvková 
organizace 

37 31 0 6 2 0,6 

Mateřská škola Jílové, okres Děčín 18 15 0 3 1 1 

Celkem 7387 2400 4347 2757 193 163,4 

Zdroj: Děčín (výkazy MŠMT) 

2.4.4 Základní umělecké vzdělávání 

Základní umělecká škola, Děčín IV – Podmokly, Čs. legií 243/29, příspěvková organizace 

Zařízení nabízí tři obory: Hudební, výtvarný a literárně dramatický obor, při celkové kapacitě 

úctyhodných 1000 žáků. Škola je vhodně umístěna v centru regionu, kde ji navštěvují převážně děti 

z Děčína a okolí. Školu navštěvují žáci od předškolního věku po studenty středních škol. Výuku 

zabezpečuje pedagogický sbor v rozsahu 24-27 pedagogů. Vizí školy je poskytovat dětem možnosti 

kulturního vyžití, cílem je poskytovat co nejširší a kvalitní nabídku aktivit. 

Škola má 25 učeben, koncertní sál, velké zkušebny pro taneční orchestr, pěvecké sbory a učebnu 

hudební nauky. Výtvarný obor i literárně dramatický obor je vybaven všemi potřebnými učebními 

pomůckami např. keramická pec, hrnčířský kruh, počítač. K dispozici jsou bezplatně k zapůjčení 

hudební nástroje, připojení k Wifi. učební pomůcky. Pedagogové mají neomezený přístup  

k počítačům, včetně internetu. 
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Školní vzdělávací program definuje konkrétní zaměření: 

 Hudební obor 

o Přípravné hudební studium 

o Hra na klavír 

o Hra na elektronické klávesové nástroje 

o Hra na housle 

o Hra na zobcovou flétnu 

o Hra na klarinet 

o Hra na saxofon 

o Hra na trubku 

o Hra na příčnou flétnu 

o Hra na kytaru 

o Hra na elektrickou kytaru 

o Hra na basovou kytaru 

o Hra na bicí nástroje 

o Pěvecká hlasová výchova a sólový zpěv 

o Sborový zpěv 

 Výtvarný obor 

 Literárně-dramatický obor 

Základní umělecká škola Česká Kamenice, příspěvková organizace 

Škola nabízí 4 obory: hudební, výtvarný, taneční a v přípravě je literárně-dramatický obor o celkové 

kapacitě 450 žáků. Škola je vhodně umístěna v druhém centru regionu a doplňuje tak pokrytí  

a možnost kulturního vyžití dětí v území. Velikost pedagogického sboru je 10-12 kvalifikovaných 

pedagogů. Škola spolupracuje v rámci regionu, kraje i příhraniční spolupráce s ostatními školami  

a rodiči ve vybraných aktivitách. 

Škola má vymezeno několik dlouhodobých projektů: 

 Hudebně vzdělávací pořady pro školská zařízení v České Kamenici 

 Vánoční a jarní koncerty 

 Výzdoba prostor městského úřadu, zdravotního střediska a Rehabilitace Kopecká 

 Výtvarná soutěž „Českokamenicko očima mladého výtvarníka“ pro žáky škol Českokamenicka 

 Pěvecká soutěž „Budeme si zpívat“ pro žáky škol Českokamenicka i Českolipska 

 Spolupráce s Domovem pro seniory v České Kamenici (hudební vystoupení a společné 

výtvarné hodiny se žáky výtvarného oddělení) 

Vybavení školy tvoří 11 učeben a koncertní sálek a má k dispozici i keramickou dílnu. 

Školní vzdělávací program definuje konkrétní zaměření: 

 Hudební obor 

o Hudebně-pohybová výchova 

o Přípravný sborový zpěv 

o Přípravná hra na nástroj a sólový zpěv 

o Hra na klavír 
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o Hra na keyboard 

o Hra na housle 

o Hra na kytaru 

o Hra na zobcovou flétnu 

o Hra na klarinet 

o Hra na saxofon 

o Sólový zpěv 

o Sborový zpěv 

 Výtvarný obor 

o Výtvarná příprava 

o Výtvarná tvorba 

 Taneční obor 

o Přípravné studium 

o Taneční tvorba a interpretace 

2.4.5 Neformální a zájmové vzdělávání 

Centrum dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace 

Centrum dětí a mládeže (dále též jen „CDM“) Benešov nad Ploučnicí je příspěvkovou organizací, která 

byla založena 2. září 2015. Zřizovatelem organizace je město Benešov nad Ploučnicí. Posláním CDM 

Benešov nad Ploučnicí je širokou nabídkou atraktivních možností poskytovat každému zájemci aktivní 

trávení volného času a podporovat tak zdravý životní styl. Umožňovat zajímavé formy rekreace  

a odpočinku, a přitom nenásilnou formou předávat nejmladší generaci znalosti a dovednosti nutné 

pro další praktický život. Školám a dalším subjektům pracujícími s dětmi a mládeží nabízet netradiční 

formy vzdělávání. 

Centrum dětí a mládeže podporuje rozvoj talentů a poskytuje jim i možnost prezentace a porovnání 

výsledků jejich činnosti na přehlídkách a soutěžích. Zařízení poskytuje zázemí pro setkávání a aktivity 

sdružení a spolků věnujících se dětem a mládeži. V průběhu roku nabízí příležitostné akce, soutěže, 

výstavy, spontánní aktivity, výukové programy pro MŠ a ZŠ. 

Prázdninová činnost je zabezpečována formou táborů a soustředění jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. 

CDM Benešov nad Ploučnicí vytváří kvalitní podmínky pro mimoškolní činnost dětí a mládeže, a to jak 

materiálně technickým vybavením, tak prostřednictvím pedagogicko-odborného týmu pracovníků. 

Zajímavé činnosti zde najdou rovněž dospělí zájemci. Zdroj: webové stránky CDM Benešov nad 

Ploučnicí. 

Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace 

Centrum dětí a mládeže je střediskem volného času. Jeho pracovníci připravují nejrůznější činnosti 

pro děti, mládež, ale i dospělé. V současné době je v CDM zaměstnáno pět interních zaměstnanců 

včetně ředitele celého CDM. V jeho práci pomáhají externí a dobrovolní spolupracovníci.  

Součástí Centra dětí a mládeže jsou tři školská zařízení: dům dětí a mládeže, školní družina a školní 

jídelna. Zařízení jsou umístěna ve společném objektu. Centrum dětí a mládeže realizuje nabídkou 

volnočasových aktivit pro děti i dospělé, zájmové vzdělávání dětí ve školní družině a školní stravování. 
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Aktivity CDM Česká Kamenice pokrývají široké spektrum témat, od výtvarných, přes sportovní, 

taneční, vzdělávací, technické, po outdoorové. Zdroj: webové stránky CDM Česká Kamenice. 

Dům dětí a mládeže Děčín, příspěvková organizace 

Dům dětí a mládeže (dále též jen „DDM“) Děčín je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Jeho 

činnost upravuje vyhláška č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a zřizovací listina. 

Hlavním cílem DDM je uskutečňování zájmového vzdělávání pro děti, žáky, studenty, pedagogické 

pracovníky, zákonné zástupce nezletilých účastníků a další fyzické osoby, a to formami, které jsou 

uvedeny ve výše uvedené vyhlášce.  

DDM Děčín vykonává činnost zpravidla v době mimo vyučování po celý školní rok, a to i během 

hlavních a vedlejších prázdnin, o sobotách a nedělích, popř. i o státních svátcích. Činnosti DDM Děčín 

jsou zajištěny interními pracovníky (16 pedagogů, 10 nepedagogických pracovníků) i externími 

pracovníky dle potřeby. 

DDM je otevřené školské zařízení, které poskytuje zájmové vzdělávání téměř ve všech formách 

činností definovaných zákonnými normami, metodickými pokyny a dalšími dokumenty. DDM 

motivuje a podporuje děti, mládež a dospělé k smysluplnému využívání volného času rozmanitou 

nabídkou aktivit a činností zaměřených na stále se měnící potřeby a přání účastníků zájmového 

vzdělávání. Tyto aktivity zajišťují prostřednictvím svých profesionálních pracovníků, včetně externích 

odborníků. DDM poskytuje zájmové vzdělávání v budově hlavního pracoviště a prostorách 

odloučených pracovišť, jedná se o odloučená pracoviště Březiny, Boletice a Divišova. Zdroj: ŠVP DDM 

Děčín. 

 Další poskytovatelé zájmového a neformálního vzdělání 

Název Adresa 

Rodinné centrum Medvídek Opletalova 673, 407 22 Benešov n/Pl 

Mateřské centrum Oáza Lidická 197, 407 21 Česká Kamenice 

Mateřské centrum Bělásek Vojanova 178/12, 405 02 Děčín 8 

Dětské a rodinné centrum sportu Děčín Riegrova 10, 405 01 Děčín 2 Nové Město 

Spektrum Sládkova 521/37, 405 01 Děčín 1 

Junák – český skaut, středisko Úsvit Děčín Dvořákova 16, 405 01 Děčín 2 Nové Město 

Mateřské centrum Sovička, o. s. Za Koupalištěm 312, Jílové, 40701 

Centrum Kamarád a předškolní klub Motýlek Sněžnická 94, 407 01 Jílové 

Zdroj: vlastní šetření 
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2.5 Dopravní dostupnost škol v území 

Data pro tuto kapitolu byla poskytnuta ze školních matrik jednotlivých škol. Toto šetření bylo 

provedeno pouze za účelem zjištění dojížďky do základních škol. Šetření v oblasti mateřských škol 

bylo vypuštěno, jelikož se jedná většinou o pohyb v rámci obce, nebo dopravu zajišťuje rodič dítěte. 

Z šetření bylo zjištěno, že přibližně 16,6 % žáků dojíždí do školy mimo obec, kde má své trvalé 

bydliště, toto číslo se každý rok lehce mění. V tabulce jsou zobrazeny hlavní směry dojíždění žáků 

s časy. Zelená barva signalizuje dobrou, červená horší dostupnost. 

 Časová dostupnost z obce trvalého bydliště (výchozí) do školy (cílová), v minutách 
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2.6 Sociální situace 

2.6.1 Sociálně patologické jevy 

Sledované území je situováno v Ústeckém kraji, který patří mezi významně strukturálně 

postižené regiony. Složitý vývoj tohoto regionu ústí v dnes nepříliš příznivou sociální charakteristiku, 

která negativně ovlivňuje i např. vzdělanostní strukturu s doprovodnými negativními sociálními 

důsledky (vysoká nezaměstnanost, nízká kupní síla, nárůst kriminality apod.). 

V souvislosti s patologickými jevy ve společnosti je vhodné zmínit dokument „Strategie území 

správního obvodu ORP Děčín v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, 

odpadového hospodářství, dopravy a rozvoje cestovního ruchu 2015-2024“, kde se váže text 

k prevenci sociálně patologických jevů a meziobecní spolupráci v oblasti terénních sociálních služeb, 

která není příliš rozvíjena. Neřešením problémů dochází v obcích ke stagnaci či růstu počtu lidí se 

sociálně-patologickými problémy. Na straně poskytovatelů služeb je důsledkem nedostatečné využití 

kapacity příslušné sociální služby. Dokument dále cílí podporu programů prevence do obcí  

a na základní školy. 

Obrázek č. 10 Index kriminality dle obvodních oddělení 

 

Mapa zobrazuje přepočtený index kriminality (počet zjištěných skutků za zvolené období, konkrétně 

za posledních pět let, přepočtený na 10 000 obyvatel) za jednotlivá obvodní oddělení. Hranice 

oddělení nesedí na administrativní hranice z důvodu nepřesností původních dat. Data z oddělení 

Krásná Lípa nelze vztahovat pouze na území ORP Děčín, jelikož má značný přesah do ORP Rumburk.   
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 Obvodní oddělení, relativní srovnání 

 

  
Zdroj: mapakriminality.cz 

Grafy stejně jako mapa ukazují pouze relativní rozdělení páchané trestné činnosti. Charakter území 

do jisté míry podmiňuje druh možných trestných činů, např. oddělení Krásná Lípa, kde má území větší 

rekreační potenciál než samotné město Děčín, se potýká s největším podílem vloupání do chat  

a chalup apod. Největší počet trestných činů je v Děčín – Město, jelikož je zde nejvíce nahromaděna 

populace, viz následující strana. Avšak na základě dat z dostupných statistik i z informací od ÚO PČR, 

lze konstatovat, že v posledních letech dochází v Děčíně k postupnému snižování nápadu trestné 

činnosti. 
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 Trestné činy dle obvodních oddělení za posledních pět let 

 
Děčín – 
Podmokly 

Děčín – 
Město 

Krásná 
Lípa 

Česká 
Kamenice 

Benešov 
nad 
Ploučnicí 

Vraždy 3 1 0 0 0 

Znásilnění 5 4 1 0 0 

Fyzické útoky 107 115 38 47 17 

Loupeže 16 17 0 5 2 

Vloupání do obydlí 51 71 21 11 15 

Vloupání do chat a chalup 2 8 34 21 10 

Krádeže automobilů 62 56 15 20 14 

Krádeže věcí z automobilů 160 172 23 37 29 

Krádeže jízdních kol 27 42 15 6 5 

Výroba, držení a distribuce drog 33 37 42 16 16 

Řízení pod vlivem 81 53 15 24 9 

Všechny zbývající trestné činy 1738 2098 354 341 348 

Celkem 2285 2674 558 528 465 

Zdroj: mapakriminality.cz 

Míra kriminality v sociálně vyloučených lokalitách není vyšší než v jiných částech města. Výjezdy 

strážníků městské policie do těchto míst souvisí především s problematikou občanského soužití  

a sníženým pocitem bezpečí. V Boleticích nad Labem proto již několik let působí asistenti prevence 

kriminality (v současné době 10) a je v provozu kamerový systém. Velkým problémem jsou 

jednoznačně drogy. Epicentrem je podle terénních pracovníků K-centra městská část Podmokly. Mezi 

mládeží je vysoce rozšířená konzumace alkoholu, tabáku a marihuany. Neobvyklé ale není ani užívání 

pervitinu. Obzvláště zranitelnou skupinou jsou děti z nepodnětného prostředí sociálně vyloučených 

lokalit a z dysfunkčních rodin. Mezi staršími uživateli se kromě pervitinu lze setkat i se subutexem  

a nejrůznějšími léky získanými bez lékařského předpisu. Druhým velkým problémem je hazard, který 

kromě závislosti samotné způsobuje značné výkyvy v rodinném rozpočtu a může vést ke ztrátě 

bydlení, nepravidelné školní docházce, domácímu násilí, krádežím apod. 

Drogy 

Drogovou problematikou se zabývá Centrum sociálních služeb Děčín (příspěvková organizace města). 

Jejich vyjádření k situaci pro přípravu Výroční zprávy protidrogové politiky Ústeckého kraje 2015: 

„Výchozí je stále v oblasti zneužívání nelegálních nealkoholových návykových látek a v souvislosti  

s cílovou populací uživatelů drog na Děčínsku nitrožilní užívání metamfetaminu – pervitinu. Alkohol 

má také velmi vysoké zastoupení jako další užívaná látka i přes to, že jako primární drogu ji uvádí 

menší počet uživatelů. Naše zařízení navštěvovali zájemci, či klienti v širším věkovém rozpětí. Věkový 

průměr klientů je dlouhodobě konstantní, a to 32 let, u primární uváděné látky alkohol je to 37 let.  

To je dáno zejména srovnáním počtu uživatelů služeb v souvislosti s věkem, kdy noví zájemci o službu 

jsou spíše z řad mladších ročníků. U cílové skupiny stále převládá nitrožilní aplikace drogy. Zejména se 

jedná o rizikové uživatele, kteří si drogu aplikují i vícekrát denně. U mladších ročníků se jedná 

zejména o užívání pervitinu kouřením z fólie, avšak nezřídka již před prvním kontaktem se zařízením  

v rámci vstupního zhodnocení situace mají zkušenost i s injekční aplikací. Uživatelé heroinu se u nás 
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stále prakticky nevyskytují, což je z dlouhodobějšího hlediska neměnné. Také zaznamenáváme pouze 

jednoho uživatele s primární drogou fentanyl, jedná se o uživatele, který v minulosti užíval zejména 

heroin. Největší podíl na ústupu opiátových drog má jeho nedostupnost. V rámci programu 

přicházíme také do kontaktu s uživateli kodeinu, avšak velmi sporadicky, tito uživatelé jsou zejména 

neaktivními klienty, kteří služby K-centra využívají sekundárně přes aktivní klienty, nebo osobně velmi 

málo a nyní udávají užívání pervitinu. Často jsou to uživatelé starších ročníků ve věku 37 - 40 let. 

Pouliční, tedy nelegálně opatřený Subutex, má u našich klientů z pohledu nealkoholových drog další 

místo. I přes tento fakt není statisticky viditelný, a to opět vzhledem k primárnímu užívání pervitinu. 

Často jde o uživatele tzv. Speedu, kdy současně užívají polyvalentní formou: Subutex a pervitin. 

Převládá však výrazně dostupnost pervitinu a tudíž frekvence jeho užívání je i u těchto uživatelů 

znatelně vyšší. Tyto uživatele lze částečně statisticky vymezit jako určitou, avšak nepřevládající 

skupinu uživatelů, a to i vzhledem k nedostupnosti Subutexu na děčínské drogové scéně. Většina 

těchto uživatelů si Subutex opatřuje v Ústí nad Labem. Pouliční Subutex je zneužíván zásadně 

nitrožilně a ve statistických datech není z těchto výše popsaných důvodů výrazný. Stále se po celý rok 

zvyšoval počet klientů udávajících trvalý pobyt ve městě Ústí nad Labem, avšak využívajících služeb 

děčínského kontaktního centra, a to nejen v souvislosti s výměnou injekčního materiálu.  

Stabilním stavem je také míra prvních kontaktů s osobami, které žijí dlouhou dobu v nepříznivé 

situaci, bez ohledu na věkové složení. Hledání a upevňování cílů spolupráce je poté daleko složitější, 

náročnější a dlouhodobější. Zde na Děčínsku je vysoká míra pasivity a rezignace s dlouhodobějším 

obdobím získávání důvěry a aktivizace v rámci služeb obecně. Drogová scéna je na Děčínsku uzavřená 

a pasivní, kdy jakýkoliv podnět uvnitř drogové scény znamená větší stažení a ztrátu kontaktů v rámci 

služeb. Tato situace se také promítá do stále častějších zdravotních komplikací spojených s nitrožilní 

aplikací drogy a obavám vyhledat pro sebe další potřebnou pomoc, či uskutečnit případnou změnu  

ve způsobu života. Často se setkáváme s klienty s psychickou poruchou, či s častými toxickými 

psychózami v důsledku vysoké míry užívání pervitinu v kombinaci s alkoholem či běžnými léky. I přes 

tento fakt se nám dařilo zprostředkovávat kontakt s léčebnými zařízeními a v tomto období se nám 

dařilo v úspěšných nástupech dlouholetých uživatelů drog do pobytových léčebných programů 

v psychiatrických nemocnicích či terapeutických komunitách. V souvislosti s vyloučenými lokalitami 

se situace také nijak výrazně nemění, a to i vzhledem k pohybu lidí z těchto lokalit po drogové scéně 

v centru města Děčín, či dojíždění do jiných lokalit města či měst ÚK (zejména drogová scéna Ústí nad 

Labem).“ 
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2.6.2 Sociálně vyloučené lokality 

Následující text má primární podklad v projektu Ministerstva práce a sociálních věcí - „Analýza 

sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti“,  

který byl realizován společností GAC spol. s r. o. Tento text byl doplněn a rozšířen díky spolupráci 

s Agenturou sociálního začleňování. 

Obrázek č. 11 Vyloučené lokality SO ORP Děčín 

 
V Děčíně je možné nalézt řadu míst, kde dochází ke koncentraci sociálně vyloučených osob. 

Nejvýraznější jsou tři sociálně vyloučené lokality, které byly v roce 2015 zařazeny do „Gabalovy“ 

Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR. Jedná se o sídliště Boletice nad Labem, resp. pět rizikových 

panelových domů vnímaných jako jádro sociálně vyloučené lokality. Dále dům v ulici Zelená, který je 

považován za místo s největší koncentrací problémů v obci. A nakonec výrazně geograficky 

segregované činžovní domy v ulici Krátká. Sociální exkluze se však netýká pouze obyvatel zmíněných 

lokalit. Ohrožená populace se nachází i v jiných částech města, avšak nevytváří velké koncentrace  

na jednotlivých adresách, anebo zůstává skryta z jiných důvodů, například proto, že nedochází  

ke konfliktům se sousedy, nebo není zvýrazněna etnicitou. Mezi oblasti, které se s problematikou 

sociálního vyloučení potýkají, patří například městská část Podmokly, která vykazuje zvýšený výskyt 

sociálně patologických jevů. Sociálně slabé rodiny, z velké části romské, zde žijí rozptýleně mezi 

majoritní populaci. Podobně je na tom městská část Rozbělesy, anebo oblast kolem ulice Teplická.  

Na území Děčína také existuje řada domů, kde se vytváří všechny podmínky pro to, aby zde sociálně 

vyloučená lokalita vznikla. Takovým spouštěčem může být příchod nadmíru problematické rodiny, 

případně ji může odstartovat změna majitele, který bude zcela rezignovat na dohled nad nemovitostí. 

Takové objekty se nacházejí například na Starém městě, Novém městě i na sídlišti v Želenicích.  
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LOKALITA – ČESKÁ KAMENICE 

Deskripce lokality, její vznik a vývoj 

Jedná se o dva domy v periferní oblasti města Česká Kamenice. Lokalita je relativně uzavřená,  

ve špatném stavu, do domů zatéká, na zdech jsou plísně, je narušená střecha, zničené krovy a vnitřní 

prostory. V jednom z domů je částečně zborcený strop ve sprše. V domech se topí tuhými palivy, 

v prvním domě jsou všechny byty vybaveny vlastním sociálním zařízením, ve druhém domě je sociální 

zařízení umístěno na chodbě (teplá voda je zde pouze ve společných sprchách.). Kvůli neplatičství 

účtů není občas odvážen odpad. Vlastníkem domů je město s plánem je prodat. 

Lokalita vznikla spontánně. Romové zde bydleli již před rokem 1989 a rodiny se zde rozrůstaly. 

Později se město rozhodlo nastěhovat sem všechny „problémové“ romské rodiny (neplatiče). 

Postupně se odstěhovali všichni neromští obyvatelé lokality (poslední v roce 2003). 

Počet obyvatel lokality 

Celkový počet obyvatel obce 5 473 

Odhad počtu romských obyvatel lokality 51–75 

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality 100 % 

 

Většina obyvatel lokality má nejvýše dosažené základní vzdělání, nezaměstnanost se odhaduje  

na 90 %, většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří pracují příležitostně „na černo“ 

(výkopové a stavební práce, obchodování s bazarovým zbožím dovezeným z Německa). Několik osob 

pracuje na vedlejší pracovní poměr (v rámci programu „Návrat“). Někteří si přivydělávají sběrem 

železného šrotu. 

Problémové jevy spojené s lokalitou 

Ojediněle se v lokalitě vyskytuje prostituce, prodej drog (pervitin), lichva (ve městě jsou údajně  

3 lichváři) a krádeže. Ojediněle se vyskytuje problém se závislostí na alkoholu a gamblerství.  

Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok. 

Instituce 

V minulosti se město zapojilo do projektu „Síť měst pro řešení romské problematiky“ (iniciovaném 

v roce 2003 městem Pardubice). V současnosti se nerealizují žádné specifické projekty.  

Spolupráce s úřadem práce na programu „Návrat“ pro dlouhodobě nezaměstnané v okrese Děčín. 

Město zaměstnává 20 osob na VPP (většinou se jedná o Romy). V současnosti specifická koncepce 

neexistuje a ani se nepřipravuje. 

LOKALITY – DĚČÍN  

Lokalita Boletice nad Labem – Boletice nad Labem jsou okrajovou částí Děčína, kterou se zbytkem 

města pojí pouze silnice II. kategorie. Do centra města, vzdáleného přibližně 5 km, je možné se dostat 

během 10-15 min. městskou dopravou. Žije zde přibližně 4600 osob. Panelové sídliště uvnitř starší 

vilové zástavby obývá sociální mix obyvatel. Bydlí zde jak Romové, tak příslušníci majority, lidé  

z různých sociálních vrstev, nájemníci i jednotliví majitelé bytů. Právě sídliště představuje 

problematickou lokalitu z hlediska občanského soužití a figuruje v Analýze sociálně vyloučených 
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lokalit z roku 2015. Za jádro sociálně vyloučené lokality lze považovat 5 panelových domů (13 a 9 

podlažních) v soukromém vlastnictví, jejichž majitelé se orientují na osoby a rodiny vykazující znaky 

sociálního vyloučení. Podle evidence obyvatel jenom v těchto domech přebývá v současnosti 

přibližně tisíc osob, nicméně na základě zkušenosti z terénního šetření a dat od několika 

pronajímatelů lze odhadovat, že skutečný počet bude o 10-20 % nižší. Obyvatelé těchto domů jsou 

většinou nezaměstnaní, s nízkým stupněm dosaženého vzdělání. Z 80 % jde o Romy. Podle dat 

z evidence ÚP ČR navštěvovalo 2/3 obyvatel pouze základní školu, anebo základní školu praktickou. 

Vyšší stupeň vzdělání má méně než 10 % z nich. Předložená data již nehovoří o početné skupině osob 

na mateřské a rodičovské dovolené, starobních a invalidních důchodcích. Celkový podíl 

nezaměstnaných se podle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR blíží 100 %. Technický stav domů 

je relativně dobrý, ačkoliv v některých z nich nefungují výtahy a není zabezpečená elektroinstalace. 

Na chodbách některých domů je velký nepořádek. Obyvatele trápí obtížný hmyz. Vysoká koncentrace 

sociálně vyloučených přispívá k výskytu řady problematických jevů, jako je nadměrný hluk, 

nepořádek kolem domů, devastace veřejných prostor, drobná kriminalita, užívání návykových látek 

apod., a vnáší napětí do sousedských vztahů. Městská policie v souvislosti s těmito adresami eviduje 

velký počet přestupků proti občanskému soužití. Řešení situace velice znesnadňuje vysoká fluktuace 

sociálně vyloučených obyvatel. Problematika sociálního vyloučení a zhoršování sousedských vztahů 

se však netýká pouze zmíněných domů (ty tvoří jakési epicentrum), ale v různé míře postihuje i okolní 

budovy (v současnosti se týká přibližně 11 vchodů). Dlouhodobě je možné sledovat odliv majoritní 

společnosti a pokles ceny nemovitostí. Naopak počet osob, které nesou charakteristiky sociálního 

vyloučení, postupně narůstá. Situační analýza společnosti GAC spol. s.r.o. z roku 2011 ještě odhaduje 

jejich počet na 450.  

Lokalita Staré město, Zelená – Na území městské části Staré město se nachází několik domů, jejichž 

obyvatelé jsou v různé míře ohroženi sociálním vyloučením. Nejhorší situace je v osmipodlažním 

panelovém domě, který funguje jako ubytovna pro sociálně slabé rodiny, ačkoli oficiální status je 

běžný bytový dům (byty jsou malé, 1+1). Objekt figuruje v Analýze sociálně vyloučených lokalit z roku 

2015. Autoři této studie odhadují, že zde žije téměř 300 lidí, z toho přinejmenším polovina dětí. 

Odhadem 80–90 % obyvatel jsou Romové. Zbytek jsou příslušníci majority, avšak na téže 

socioekonomické úrovni. Podobně jako v případě problematických domů na boletickém sídlišti, i na 

této adrese dochází k časté obměně nájemníků. Podle evidence obyvatel se sem nastěhovalo 

v období leden až říjen 2015 64 osob. Tento zdroj uvádí celkové počty obyvatel nižší, než výzkumníci 

v Analýze (obměnila se tedy 1/3 nájemníků). Místní experti se shodují v tom, že tento dům je patrně 

nejproblematičtější sociálně vyloučenou lokalitou v obci. Budova je zamořena štěnicemi, objevují se 

plísně. Na podlahách leží roztrhaná lina, po chodbách se line zápach, občas se vyskytují odpadky, 

výkaly, výtah se nedoporučuje používat. Okna netěsní či přímo chybí. Domu se silně dotýká i drogová 

problematika. Navzdory malé výměře bytů zde žijí i početné rodiny. V sousedství se nacházejí ještě 

dvě lokality považované za ohrožené sociální exkluzí – dva cihlové činžovní domy a čtyřpatrový 

panelový dům o osmi vchodech. V těchto domech je vyšší koncentrace Romů. Podle evidence 

obyvatel na obou adresách žije dohromady 258 obyvatel. 

Lokalita Krátká – Ulici Krátká tvoří řada pěti čtyřpodlažních činžovních domů přiléhajících těsně 

k sobě. I přesto, že vzdálenost do centra města je relativně malá (přibližně 1,2 km), jedná se  
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o zřetelně prostorově segregovanou lokalitu. Je v podstatě vklíněna do průmyslového areálu a je 

zcela odříznuta od běžné městské zástavby. Sousedí s opravnou železničních vagónů RYKO, od které 

je oddělena plotem (vč. žiletkového drátu). Z druhé strany malé dvorky a za nimi jiná průmyslová 

firma. Základní služby občanské vybavenosti, ale také herna, se nachází na nedalekém sídlišti 

v Želenicích (cca 500 m). Každý dům má svého majitele, proto se podmínky k bydlení mohou lišit. 

Zpravidla se nevyskytují kauce, což z ulice činí vyhledávané místo pro referovanou skupinu lidí.  

Z technické stránky jsou domy ve velice špatném stavu. Chodby jsou zničené, téměř „vybydlené“. 

Dům je zamořený štěnicemi a hlodavci, jsou tu plísně, zápach, netěsnící okna. Podobně jako  

v ostatních sociálně vyloučených lokalitách, i zde dochází k velké fluktuaci obyvatel. Podle evidence 

obyvatel děčínského magistrátu se od začátku roku 2015 přistěhovalo 66 lidí. Podle téhož zdroje zde 

bylo v říjnu hlášeno 260 osob, což víceméně odpovídá skutečnosti. Bydlí zde v naprosté většině 

početné romské rodiny. Podle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR nemá legální zaměstnání 

v lokalitě nikdo. Naprostá většina obyvatel má základní vzdělání, anebo navštěvovala praktickou 

školu. Mezi místními dětmi se hojně vyskytuje záškoláctví, často nedochází k zápisu. Rodiče zpravidla 

nerespektují povinnost děti očkovat. 

 

Jak již bylo řečeno, populace ohrožená sociálním vyloučením neobývá pouze uvedené lokality, ale je 

více či méně rovnoměrně rozprostřena na území města. Analýza zadluženosti obyvatel Děčína z roku 

2013 například obsahuje mapu znázorňující domácnosti zadlužené vůči městu.  

 

 

 

  
Zdroj: Analýza dat k zadluženosti obyvatel  Zdroj: ÚP ČR, květen 2016 

 

Ukazuje se, že dlužníci obývají všechny městské části a že větší koncentrace zadlužených domácností 

korespondují s oblastmi s vyšší hustotou obyvatel. Nadměrné zadlužení se pak týká zmíněných 

sociálně vyloučených lokalit, městských čtvrtí Podmokly (38 % obyvatel čtvrti má vůči městu dluhy)  

a Rozbělesy (62 %), oblasti kolem ulice Teplická (48 %). Zadluženost nutně sociální vyloučení 

neimplikuje, nicméně představuje významný ohrožující faktor a oba jevy spolu velice úzce souvisí. 

Mapa č. 2 Dlužníci vůči městu Děčín, 
koncentrace se zohledněním výše dluhu 

Mapa č. 1 Koncentrace osob v evidenci ÚP ČR 
přes 12 měsíců 
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K tématu sociální exkluze autoři zmíněné studie mimo jiné konstatují, že „data ukazují, jak se sociální 

vyloučení může nenápadně prolínat s „normálním způsobem života“ a jak nezřetelná může být 

hranice mezi sociálním vyloučením a „běžným společenským životem“. Podobně jako mapa 

koncentrace dlužníků města upozorňuje na další lokality a čtvrti i mapa koncentrace osob v evidenci 

ÚP ČR déle než rok. Zřetelně z ní vystupují jak „tradiční“ sociálně vyloučené lokality v Boleticích, 

Krátké a na Starém městě, ale i další části města, která z hlediska sociální exkluze zasluhují pozornost. 

Lokalita Želenice – Lokalita je tvořena ulicemi J. z Poděbrad (dolní část), Budapešťská, Fibichova; 

sídliště Želenice: U tvrze. Vily na Letné kolem ulice Slovanská jsou v Děčíně jednou z nejlepších adres. 

Mimo vilovou část obývají některé činžovní domy romští nájemníci a na přiléhající želenické sídliště 

se dlouhodobě stěhují sociálně vyloučení Romové do domů vlastněných soukromými majiteli. 

Lokalita je plně občansky vybavená, dobře dopravně dostupná (méně než 10 minut autobusem  

do centra Podmokly, cca 2 km), nenachází se v ní větší herny, jen několik barů s výherními automaty. 

Situace na sídlišti se dlouhodobě zhoršuje zejména kvůli praktikám pronajímatelů. 

Lokalita Vilsnická – Za pozornost stojí zejména budova v majetku města Děčín, která dříve sloužila 

jako základní škola. Bývalá základní škola byla se státní dotací po povodni v roce 2002 přetvořena  

na 28 malometrážních bytů, které posloužily lidem postiženým povodní a staly se místem, které má 

nejblíže k tzv. sociálnímu bydlení. Aktuálně zde žije 41 lidí. Obyvatelé budovy jsou asi z 80–90 procent 

Romové. Nacházejí se zde i invalidní lidé, kterým nebyl přiznán invalidní důchod. Nájem stanovený 

městem je ve srovnání s tím, jaký požadují soukromí majitelé, velmi nízký, byty jsou opatřeny 

vlastními měřiči energií, vytápění je ústřední. V okolí nenajdeme jinak pro Děčín typické herny, ani 

restaurace, jedná se o vyloženě rezidenční oblast.  

Lokalita Teplická – Lokalita je tvořena domy na Teplické ulici. Kromě několika domů obývaných 

romskými rodinami stojí za pozornost soukromá ubytovna.  

Lokalita Podmokly – Lokalita je tvořena ulicemi Čs. Legií, Bezručova, J. z Poděbrad, Palackého, 

Divišova, Ruská, Mírové náměstí, Máchovo náměstí, Podmokelská, Plzeňská. Sociálně vyloučení zde 

nejsou koncentrovaní v jednom domě nebo lokalitě, ale v různých domech i ulicích. Nejde  

o vyloučenou lokalitu v pravém slova smyslu. V samém centru města je umístěno hodně firem, 

panuje v něm živý ruch, je zde extrémně vysoká koncentrace heren a restaurací s výherními 

automaty. Oblast nabízí veškerou občanskou vybavenost. K stěhování sociálně vyloučených obyvatel 

dochází především v posledních letech, kdy město privatizovalo domy. Mezi občany nepanuje shoda 

ohledně bezpečnosti místa ve večerních a nočních hodinách. V lokalitě jsou častější krádeže, vyskytují 

se zde také ve větším počtu dealeři drog a uživatelé. Opakovaně ale zaznívalo také to, že přestupky  

a problémy na tomto místě nemají na svědomí místní, ale že do centra přicházejí lidé z jiných míst. 

Podle informací Městské policie a pracovníků K-Centra jsou Podmokly nejproblematičtější lokalitou 

v Děčíně z hlediska drog. 

 

Lokalita Rozbělesy – Lokalita je tvořena ulicemi: Na Pískách, Ústecká, Papírnická. Podle informací 

neziskových organizací zde žije přibližně 40 sociálně vyloučených převážně romských rodin. Rozbělesy 

jsou čtvrtí položenou mezi řekou a železnicí téměř v centru města, která je ale nyní za svým 
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hospodářským zenitem a mnoho prostor je prázdných. Občanské vybavení přímo v lokalitě zcela 

chybí, místo nemá žádné přirozené centrum, park nebo náměstí.  

Lokalita Kamenická – Panelový dům o dvou vchodech je provozován podnikateli, kteří cílí na osoby 

závislé na sociálních dávkách a kteří se stejným záměrem spravují domy v Boleticích i na Starém 

městě. Jedná se o relativně novou lokalitu 

2.6.3 Sociální a další služby zaměřené na děti, mládež a rodiče poskytované v regionu  

Sociální služby jsou jednou z významných aktivit činnosti správ napříč ORP. Tato oblast je velmi 

široká, finančně náročná a je zde tlak na zvyšování kvality těchto služeb. Vývoj společnosti  

a demografický vývoj budou nadále v budoucnu vyžadovat jistou flexibilitu jejich spektra, proto je 

tato oblast vhodnou pro meziobecní spolupráci. 

 Sociální a další služby 

Druh zařízení sociálních služeb Počet 

Centra denních služeb 1 

Denní stacionáře 1 

Týdenní stacionáře 0 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 3 

Domov pro seniory 3 

Domovy se zvláštním režimem 2 

Chráněné bydlení 2 

Azylové domy 1 

Domy na půl cesty 0 

Zařízení pro krizovou pomoc 0 

Nízkoprahová denní centra 2 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 

Noclehárny 1 

Terapeutické komunity 0 

Sociální poradny 9 

Sociálně terapeutické dílny 4 

Centra sociálně rehabilitačních služeb 4 

Pracoviště rané péče 0 

Intervenční centra 1 

Služby následné péče 1 

Celkem 37 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb 
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Nízkoprahové kluby pro děti a mládež 

1) Centrum Kamarád 

Klub provozuje romské sdružení "Indigo Děčín" v prostorách základní školy v Děčíně XXXII. - 

Boleticích nad Labem. Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže nabízí dětem a mládeži ve věku 

od 6 do 26 let smysluplné využití volného času formou nabídky různých zájmových, 

vzdělávacích, kulturních a společenských akcí, zábavných her, soutěží, výletů, pobytových 

akcí atd. Žáci zejména z I. stupně ZŠ si zde za dohledu zaměstnanců a vedoucích zájmových 

kroužků mohou napsat své domácí úlohy a připravit se na další školní den. V průběhu 

školního roku se v nízkoprahovém zařízení konají různé přednášky na témata, která děti  

a mládež zajímají. Konají se zde i větší kulturní a zážitkové akce. Klub navštěvují i neromské 

děti. Novou službou je zde také předškolní vzdělávací klub Motýlek, který je určen pro děti  

ve věku od 3 do 6 let. Zde se děti připravují formou výuky Grunnlaget. Klade si za cíl připravit 

děti na úspěšné zvládnutí školní výuky pomocí rozvoje kognitivních, řečových a sociálních 

dovedností a zprostředkovat jim kontakt s běžnou společností. 

2) Centrum U Parku 

Provozuje sdružení Cinka o. s. Klub sídlí v Podmoklech. Mezi základní cíle zařízení patří 

zejména zvýšení kvalifikace Romů, jejich zaměstnanosti a jejich ochrana před diskriminací, 

zejména pak ochrana romských dětí a mládeže před sociálně patologickými jevy, zlepšení 

vztahů mezi Romy a majoritou, zlepšování životní úrovně Romů a svou činností přispívá  

k lepšímu rozvoji občanské společnosti. Nabídkou služeb Cinka pomáhá dětem a mládeži  

se školní výukou, s rozvojem jejich motorických dovedností, s osvojováním hygienických 

návyků. Formou zájmových kroužků mají klienti možnost rozvíjet svůj talent a své dovednosti. 

Klub navštěvují i neromské děti 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

1) Charitní sdružení Děčín – „Asistenční služba pro rodiny s dětmi“ 

Registrovaná sociální služba SAS RD. Kapacita kolem 20 rodin. Posláním asistenční služby je 

pomoci udržet a rozvinout schopnosti a dovednosti rodičů v dysfunkčních rodinách a přispět 

tak k obnově žádoucích funkcí rodiny. Asistenční služba podporuje rodiče při jejich vlastní 

snaze o zlepšení péče o děti a komunikace mezi členy rodiny a v úsilí o osobní rozvoj  

a seberealizaci. Zvláštní pomoc asistenční služba poskytuje v oblasti vzdělávání dětí a jejich 

budoucí profesní orientaci. Asistenční služba poskytuje rodinám diskrétní a partnerskou 

spolupráci na základě sjednaných individuálních plánů. 

 

2) Poradna pro občanství, občanská a lidská práva – „Návrat do rodiny“ 

Registrovaná sociální služba. Má přibližně stejný počet rodin jako Charitní sdružení. V rámci 

služby jsou poskytovány činnosti pro podporu a nácvik rodičovského chování, vedení 

hospodaření a chodu domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí na školách, 

školských zařízeních, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení 

dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět aj. 
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2.7 Návaznost na dokončené základní vzdělávání 

2.7.1 Vazba na středoškolské vzdělávání 

V ORP Děčín se nachází celkem 11 škol, které se věnují poskytování středoškolského vzdělávání. 

Nabídka v území pokrývá široké spektrum možností dalšího vzdělávání, absolventi základních škol 

mohou dále ve svém studiu pokračovat buď na všeobecných gymnáziích nebo  

na konkrétním oboru s maturitou či výučním listem. Také žáci s handicapem mohou dále pokračovat 

ve studiu v rámci území ORP Děčín. 

 Střední školy SO ORP Děčín 

Poř. č. Název školy: RED_IZO Zřizovatel 

1 
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela 
Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace 

600010228 Ústecký kraj 

2 
Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, 
příspěvková organizace 

600010171 Ústecký kraj 

3 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace 600010198 Ústecký kraj 

4 
Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, 
příspěvková organizace 

600019683 Ústecký kraj 

5 
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, 
stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace 

600020355 Ústecký kraj 

6 
Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická 
škola, Děčín, příspěvková organizace 

600023222 Ústecký kraj 

7 
Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, 
Jakubské nám. 113, příspěvková organizace 

600023231 Ústecký kraj 

8 
Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné 
péče, základní škola, střední škola a školní jídelna, Děčín XXXII, 
Vítězství 70 

600028925 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

9 Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice 600076431 
Město Česká 
Kamenice 

10 
Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, 
příspěvková organizace 

600170560 Ústecký kraj 

11 
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, 
příspěvková organizace 

600170551 Ústecký kraj 

Zdroj: vlastní šetření, Rejstřík škol a školských zařízení MŠMT 

Popis institucí (pouze týkající se SŠ): 

1. Škola je zaměřena na tradiční vzdělávání v oblasti zahradnické a zemědělské výroby a služeb. 

Poskytuje jak čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou, tak tříleté obory zakončené závěrečnou 

zkouškou. 

2. Evropská obchodní akademie v Děčíně poskytuje úplné střední odborné vzdělání ukončené 

maturitní zkouškou. Absolventi oboru Obchodní akademie se připravují k uplatnění přímo na trhu 

práce nebo ke studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách. Mohou pracovat jako 

zaměstnanci nebo zaměstnavatelé tam, kde se vykonávají ekonomické, obchodně podnikatelské  

a administrativní činnosti, v organizacích a podnicích všech právních forem. 
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3. Gymnázium nabízí studium čtyřleté a osmileté, studenti jsou připravováni především  

pro studium na VŠ, případně na VOŠ. Po maturitě na gymnáziu studenti nacházejí uplatnění v různých 

oborech, což svědčí o všestrannosti této školy. 

4. Škola nabízí jak prezenční, tak dálkové studium ve dvou oborech: Zdravotnický asistent  

a Sociální činnost. Dle zvoleného oboru mají absolventi uplatnění jako pracovníci sociální péče 

obecních a okresních úřadů, pracovníci okresních správ soc. zabezpečení a v různých zařízeních 

sociální péče nebo mohou nalézt uplatnění ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního 

typu, v ordinacích praktických a odborných lékařů, v domácí ošetřovatelské péči i v zařízeních sociální 

péče. 

5. Škola vznikla k 1. 9. 2012 sloučením dvou děčínských průmyslových škol. Studium je čtyřleté, 

zakončené maturitní zkouškou. Studium všech oborů zpočátku probíhá společně, později podle 

zvoleného zaměření. Uchazeč si tedy zaměření vybírá až po získání základní představy o budoucím 

uplatnění. Studenti získávají znalosti potřebné ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách. 

Škola nabízí 4 obory; Stavebnictví, Strojírenství, Elektrotechnika, Provoz a ekonomika dopravy. 

6. Jedná se o jednoletý obor pro žáky s těžkým zdravotním postižením, zejména se středním 

stupněm mentálního postižení, žákům s postižením více vadami a s diagnózou autismus, kteří získali 

ucelené vzdělání na úrovni základní školy speciální, případně základní školy praktické, ukončili 

povinnou školní docházku a ze zdravotních či jiných závažných důvodů se nemohou vzdělávat  

na jiném druhu a typu školy. Obor si klade za cíl doplnění a rozšíření všeobecných základů vzdělání 

dosažených v průběhu docházky do základní školy praktické nebo speciální. Osvojení si znalostí  

a manuálních dovedností potřebných k výkonu konkrétních jednoduchých pracovních činností  

a získání perspektivní možnosti uplatnění se v různých profesních oblastech i životě. 

7. Škola umožňuje vzdělávání žáků se zdravotním postižením (s mentálním, tělesným, 

smyslovým postižením a vývojovými poruchami učení nebo chování) / se sociálním znevýhodněním. 

8. Škola nabízí další vzdělávání jak pro žáky vycházející z 9. třídy základní školy, tak pro žáky 

vycházející z nižších ročníků základní školy s ukončenou docházkou, nebo žáky ze základní školy 

speciální. Nabízené obory jsou: Kuchař – číšník, Práce ve stravování, Zahradnická výroba, Stavební 

práce a Provozní služby. 

9. Gymnázium má ve své náplni soustavnou a systematickou přípravu ke studiu na vysokých 

příp. vyšších odborných školách, čímž přispívá ke zvyšování problematické vzdělanostní úrovně 

obyvatelstva v tomto regionu.      

10. Škola poskytuje rozličné obory v oblasti řemesel a služeb, čtyřleté studium zakončené 

maturitní zkouškou (kosmetické služby, ekonomika a podnikáni, gastronomie a fotograf), nástavbové 

studium (podnikání), tříleté učební obory i zkrácené jednoleté (mechanik opravář motorových 

vozidel, cukrář, číšník, kuchař, kadeřník, prodavač, truhlář). 

11. Zaměření školy ve tříletých strojírenských učebních oborech typu H (Strojní mechanik, 

Nástrojař, Obráběč kovů) má exkluzivitu v jižní části děčínského okresu. Nejbližší zařízení se stejnou 

strukturou výuky strojírenských oborů je ve Varnsdorfu a v Teplicích. Pro obor Lodník je škola 

jedinečná nejen v ČR, ale v celém východním bloku EU. Studují zde proto i první zahraniční žáci 

(Slovensko). Obory typu H zaměřené na stavebnictví (Zedník, Instalatér, Klempíř) jsou dlouhodobě 

intenzivně požadovány trhem práce a tato poptávka je bohužel zatím nenaplněna. Nejbližší zařízení 

podobného typu je v Ústí nad Labem – Krásném Březně. Škola je zároveň i speciálním školským 
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zařízením, jehož některé obory vzdělání (Stravovací a ubytovací služby, Malířské, lakýrnické  

a natěračské práce, Zednické práce, Klempířské práce ve stavebnictví, Strojírenské práce) a jejich 

vzdělávací programy jsou přizpůsobeny potřebám žáků ze základních a speciálních základních škol  

i žákům s dokončenou povinnou školní docházkou v nižších ročnících ZŠ. Škola dále nabízí dvouleté 

denní nástavbové studium v oboru Podnikání zakončené maturitní zkouškou pro všechny absolventy 

tříletých učebních oborů s výučním listem typu H. 

2.7.2 Možnosti uplatnění na trhu práce 

Stav ekonomiky a situace na trhu práce na území ORP Děčín je silně ovlivňována děním v celém 

Ústeckém kraji a České republice. Z pohledu struktury ekonomických subjektů na území kraje 

dominuje sektor velko- a maloobchodu následovaný stavebnictvím a průmyslem. Podobná situace 

panuje i v rámci ORP Děčín. Větší počet průmyslových subjektů se nachází ve městě Děčín. 

Následující tabulka ukazuje z dat Úřadu práce nejžádanější a nejčastěji obsazované profese v SO ORP 

Děčín. 

 Nejžádanější a nejčastěji obsazované profese 

Nejžádanější profese na trhu 
práce – hlášená VPM (bez 
určení pořadí) 

obchodní zástupci kuchaři 

finanční a pojišťovací poradci 
elektromontéři, elektrotechnici 
a energetici 

svářeči  zámečníci 

číšníci a servírky strážní, ostraha objektu 

řidiči automobilů (především 
mkd) 

operátoři call center, 
telefonisté 

technici šičky a švadleny 

Nejčastěji obsazované profese 
– informační karty 
(bez určení pořadí) 

svářeči stavební dělníci 

zámečníci montážní dělníci 

zedníci dělníci v rostlinné výrobě 

šičky manipulační a pomocní dělníci 

lékaři technici 

prodavači lektoři 

Nejčastěji obsazované profese 
– povolení k zaměstnání 
(bez určení pořadí) 

svářeči dělníci v rostlinné výrobě 

kuchaři stavební montéři, zedníci 

lékaři řídící pracovníci, manažeři 

zubaři stavební inženýři a designéři 

technici maséři 

zámečníci šičky 

Zdroj: Úřad práce Děčín 
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Podíl nezaměstnaných je ve srovnání s ČR vyšší, což odpovídá stavu Ústeckého kraje.  

Co do struktury nezaměstnanosti můžeme zaznamenat stabilně vysoký podíl uchazečů  

o zaměstnání se základním vzděláním. Jejich počty však v posledních letech mírně klesly. 

 Podíl nezaměstnaných osob (%) 
 

SO ORP Děčín Ústecký kraj Česká republika 

2016 7,7 7,8 5,2 
2015 8,8 8,9 6,2 
2014 10,2 10,7 7,5 
2013 - 11,5 8,2 
2012 9,4 9,8 6,8 
2011 10,3 10,2 7,4 
2010 9,8 9,9 7,1 
2009 7,6 7,3 4,5 
2008 7,9 7,9 4,5 
2007 9,1 10,2 5,7 
2006 10,3 11,3 6,6 
Zdroj: VDB ČSÚ 
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3 SPECIFICKÁ ČÁST ANALÝZY 

3.1 Témata MAP v řešeném území 

V souvislosti s použitou metodikou je projekt MAP zaměřen na tři povinná opatření, všechna tři 

doporučená opatření a na základě dotazníkového šetření MŠMT a jednání Pracovních skupin bylo 

vybráno šest průřezových a volitelných opatření. Témata MAP se v řešeném území a v tématech 

vzdělávání uplatňují a objevují v různé míře. Jednotlivá pracoviště se od sebe liší a tento fakt limituje 

možnosti vedení školy, dostupného materiálu, metodik a stavu infrastruktury. Obecně lze soudit,  

že stanovená témata již v následném procesu plánování odkazují na možné prioritní oblasti, jelikož 

tato témata bude nutné dále v území řešit a rozvíjet. 

Povinná opatření 
1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita  

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání  

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  

Doporučená opatření 
1. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků  

2. Rozvoj kompetencí v oblasti vědy a technologií – polytechnické vzdělávání  

3. Kariérové poradenství  

Průřezová a volitelná opatření 
1. Smysluplné trávení volného času  

2. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků  

3. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro využívání cizího jazyka 

4. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků  

5. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků  

6. Rozvoj matematických a čtenářských pregramotností v předškolním vzdělávání 

Tato témata jsou dále v dokumentu a samotném procesu plánování použita při formování priorit  

a cílů. Každý dílčí krok plánování byl posuzován z pohledu klíčových témat MAP tak, aby bylo 

dosaženo jejich souladu.  
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3.2 Analýza dotčených skupin v oblasti vzdělávání v řešeném území 

Cílová skupina je taková skupina, která je přímo nebo nepřímo dotčena realizovaným projektem  

nebo má z jeho realizovaných efektů užitek, přičemž se zásadně na jeho realizaci nepodílí. 

Přehled cílových skupin: 

 Děti a žáci 
 Pedagogičtí pracovníci 
 Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo 

asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže 

 Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství 

 Pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu 

 Rodiče těchto dětí a žáků 
 Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení 
 Veřejnost 
 Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice 

 Cílové skupiny 

Cílová skupina 
Co skupině projekt může 
přinést 

Rizika spojená se skupinou Způsob komunikace 

Děti a žáci 
Rozšíření aktivit, vybavení, 
kvalitní učitele 

Nelze podpořit 
individuálně, nezájem o 
aktivity, nízká motivace a 
malá podpora ze strany 
rodičů 

Prostřednictvím podpořených 
akcí/aktivit, osobní 
komunikace, tiskovinami 

Pedagogičtí 
pracovníci 

DVPP, zlepšení spolupráce 
s ostatními cílovými 
skupinami 

Malá časová dotace, 
nezájem, malá právní 
podpora, riziko 
odpovědnosti za děti/žáky 

Prostřednictvím podpořených 
akcí/aktivit, osobní 
komunikace, tiskovinami 

Ostatní 
pracovníci ve 
vzdělávání 

Další vzdělávání, spolupráce, 
inspirace 

Horší možnost podpory, 
nezájem 

Prostřednictvím podpořených 
akcí/aktivit, osobní 
komunikace, tiskovinami 

Rodiče dětí a 
žáků 

Přímé zapojení se do 
plánování budoucnosti svých 
dětí, kvalitní vzdělání 

Nezájem o aktivity, časová 
náročnost 

Prostřednictvím podpořených 
akcí/aktivit, osobní 
komunikace, tiskovinami 

Vedoucí 
pracovníci škol a 
školských zařízení 

Možnost rozvoje daného 
zařízení, finance na rozvoj, 
finance na podporu a 
rozšíření aktivit, spolupráce 
s jinými subjekty 

Malá časová dotace a 
vytíženost, orientace pouze 
na investiční aktivity 

Prostřednictvím podpořených 
akcí/aktivit, osobní 
komunikace, tiskovinami 

Veřejnost 

Rozšíření povědomí o 
problematice v oblasti 
vzdělávání, možnost podílet 
se na plánování aktivit 

Nezájem o projekt, 
nedostatek motivace 

Prostřednictvím podpořených 
akcí/aktivit, tiskovinami 

Zaměstnanci 
veřejné správy a 
zřizovatelů škol a 
školských zařízení 
působících ve 
vzdělávací 
politice 

Spolupráce v rámci projektů, 
další aktivity 

Nedostatek motivace, malá 
časová dotace 

Prostřednictvím podpořených 
akcí/aktivit, osobní 
komunikace, tiskovinami 
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3.3 Analýza rizik v oblasti vzdělávání v řešeném území 

Identifikace rizik spočívá ve zjištění a strukturované evidenci významných potenciálních rizik. Seznam 

potenciálních rizik je zpracován formou přehledné tabulky, která pak obsahuje seznam řízených, 

nejvýznamnějších rizik.  

 Analýza rizik 

Název rizika 
Pravděpodobnost 

P 
Dopad 

D 
Hodnocení 

H=P*D 
Opatření 

Vlastník 
rizika 

Finanční 

Nedostatek financí na 
běžný provoz a opravy 

2 3 6 
Finanční prostředky, 
fondy 

zřizovatel 

Nedostatek financí na 
investice a vybavení 

4 3 12 
Finanční prostředky, 
fondy 

zřizovatel 

Nedostatek financí na 
DVPP apod. 

3 3 9 
Finanční prostředky, 
fondy 

zřizovatel 

Nedostatek financí na 
platy 

3 5 15 
Finanční prostředky, 
fondy 

stát 

Organizační riziko 

Nepříznivý demografický 
vývoj 

4 5 20 

Kvalitní prorodinná 
politika, iniciativa obce 
- strategie nárůstu 
populace v obci 

Stát, obce 

Zhoršení dopravní 
dostupnosti škol 

2 5 10 
Jednání s dopravcem, 
příp. pomoc ze strany 
samosprávy 

Obce, kraj 

Nezájem či neochota 
zřizovatelů ke spolupráci 

3 4 12 
Jednání se zástupci 
zřizovatelů 

zřizovatel 

Právní riziko 

Změna legislativy 3 4 12 
Jednání ze spodu 
nahoru 

Obce, kraj, 
stát 

Technické riziko 

Zhoršený stav budov škol 
a školských zařízení 

3 4 12 Vhodné investice zřizovatel 

Zhoršený stav vybavení 3 4 12 Vhodné investice zřizovatel 

Věcné riziko 

Špatné řízení školy či 
školského zařízení 

1 5 5 
Další vzdělávání, 
výměna zkušeností 

Vedení školy 
a školského 
zařízení 

Nízká kvalita výuky 1 5 5 
Další vzdělávání, 
výměna zkušeností 

Vedení školy 
a školského 
zařízení 

Spory s rodiči ve 
vzdělávacím procesu 

3 4 12 
Zlepšit informovanost, 
možnost zapojení do 
aktivit vzdělávání 

Konkrétní 
škola a 
školské 
zařízení 

Personální rizika 2 3 6 

Kvalitní řízení 
školy/školského 
zařízení, motivace 
pedagogů 

Konkrétní 
škola a 
školské 
zařízení 

Špatná komunikace mezi 
školami 

3 4 12 
Rozvoj spolupráce a 
podpora aktivit (sdílení 
dobré praxe) 

Vedení školy 
a školského 
zařízení 

  



 

MAS Labské skály, z.s. 
ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s. 

       
        

115 

4 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST 
Tato analýza a prioritní oblasti posloužily jako základ při tvorbě strategické části a formulaci priorit  

a dalších strategických cílů.  

4.1 Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů 

Na základě provedené analýzy, jednání Realizačního týmu a diskuze s aktéry ve vzdělávání, byly 

vymezeny tyto problémové oblasti: 

 Kvalita vzdělávacího procesu – řízení školy/školského zařízení, časová náročnost, školní 

klima, přechod mezi jednotlivými stupni vzdělávacího procesu, další vzdělávání pedagogů i 

nepedagogických pracovníků. 

 Spolupráce napříč územím – jedná se o spolupráci nejen mezi přímými aktéry ve vzdělávání, 

týká se i vztahu škola a rodina, zřizovatel a škola/školské zařízení, propojování napříč tématy 

a stupni vzdělávání, spolupráce se zaměstnavateli apod. 

 Infrastruktura a vybavení škol a školských zařízení – ve smyslu stavu zařízení, kapacit škol i 

učeben, obzvláště těch odborných, mající za smysl zvýšení motivace žáka a formování jeho 

cesty k úspěšnému životu. 

4.2 Vymezení prioritních oblastí rozvoje v řešeném území 

Na základě jednání o potřebách v území byly vymezeny prioritní oblasti rozvoje: 

1. Moderní, kvalitní a dostupné základní vzdělávání s ohledem na potřeby každého žáka 

Oblast se zabývá řešením infrastruktury ve vztahu ke klíčovým kompetencím, kvalitou 

vzdělávacího procesu na základních školách s ohledem na inkluzi, kariérním poradenstvím  

a úspěchem každého žáka. 

2. Infrastruktura, rekonstrukce, údržba  

Oblast řeší celkově infrastrukturu, rekonstrukce a zkvalitňování zázemí škol a školských zařízení. 

3. Kvalitní a moderní předškolní vzdělávání s ohledem na dostupnost a inkluzi 

Zabývá se kvalitou a dostupností vzdělávacího procesu v předškolním vzdělávání, např. dalším 

vzděláváním pedagogů a dalších pracovníků, rozšíření a aktualizací vybavení. 

4. Zájmové a neformální vzdělávání 

Tato prioritní oblast se zabývá zkvalitňováním, rozšiřováním a zvyšováním dostupnosti 

zájmového a neformálního vzdělávání. 

5. Spolupráce, síťování a sdílení  

Řeší obecnou spolupráci v i ven z území mezi aktéry vzdělávání a de-facto všemi cílovými 

skupinami definovanými v projektu MAP. 

 

Na základě dotazníkového šetření MŠMT byla dále rozvinuta témata Předškolního vzdělávání  

a výchovy, a Základního vzdělávání a výchovy. 
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Předškolní vzdělávání a výchova 

1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení 

2. Podpora polytechnického vzdělávání 

3. Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 

4. Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti 

5. Podpora rozvoje matematické pregramotnosti 

6. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí 

7. ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol) 

8. Jazykové vzdělávání 

9. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence 

 
Základní vzdělávání a výchova 

1. Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 

2. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení 

3. Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti  

4. Podpora rozvoje matematické gramotnosti  

5. Podpora polytechnického vzdělávání 

6. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě žáků 

7. Jazykové vzdělávání 

8. ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol) 

9. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence 
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4.3 SWOT-3 analýza prioritních oblastí rozvoje v řešeném území 

SWOT ANALÝZA popisuje danou problematiku ze čtyř úhlů pohledu. Jedná se o základní metodu 

strategické analýzy využívanou právě pro integraci zjištěných poznatků. SWOT-3 analýza je podstatou 

stejná, pouze s rozdílem určení tří nejpodstatnějších bodů jednotlivých částí provedené analýzy  

ve vztahu k danému tématu. 

 S (Strenghts) – Silné stránky, jako stávající přednosti, výhody, na čem lze stavět; 

 W (Weakness) – Slabé stránky, jako stávající nedostatky, slabiny, co by mohlo být lépe; 

 O (Opportunities) – Příležitosti, možnosti pro další budoucí rozvoj; 

 T (Threats) – Hrozby, jako stávající i budoucí ohrožení rozvoje. 

Pro tvorbu SWOT analýzy byla využita částečně data z analytické části dokumentu MAP, částečně 

výsledky dotazníkového šetření MŠMT, ale především informace získané z jednání s aktéry vzdělávání 

v SO ORP Děčín.  

POZN.: v následujících tabulkách swot -3 analýzy se uvádí pojem „škola“, rozumí se jím škola a školská 

zařízení 

1. Moderní, kvalitní a dostupné základní vzdělávání s ohledem na potřeby každého žáka 

Silné stránky Slabé stránky 

 Dostačující kapacita zařízení 

 Vhodné pokrytí území školami a jejich 
dostupnost 

 Aktivní vedení škol 

 Nekompletní bezbariérovost objektů 

 Nedostatečné zajištění učeben pro klíčové 
kompetence 

 Negativní přistup k inkluzivnímu vzdělávání  
ve společnosti 

Příležitosti Hrozby 

 Nové a aktuální metody uplatňující se  
ve vzdělávacím procesu 

 Spolupráce se středními školami 

 Podpoření aktivit v rámci projektů MAP 

 Nedostatek finančních prostředků 

 Nezájem / rozpor s rodiči žáků 

 Přílišná časová vytíženost vedení školy 
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2. Infrastruktura, rekonstrukce, údržba 

Silné stránky Slabé stránky 

 Část objektů již prošla rekonstrukcí 

 Spolupráce vedení školy a zřizovatelů 

 Konektivita škol 

 Horší stav některých objektů 

 Dlouhodobá podfinancovanost školní 
infrastruktury 

 Ekologická neúspornost starých budov 

Příležitosti Hrozby 

 Modernizace objektů pro potřeby moderního 
vzdělávání 

 Využití vhodných dotačních titulů 

 Sdílení vhodných prostorů 

 Nedostatek finančních prostředků, přílišná 
finanční náročnost opatření 

 Změna záměru zřizovatele s danou budovou 

 Nekvalitní zpracování firmou 

 

3. Kvalitní a moderní předškolní vzdělávání s ohledem na dostupnost a inkluzi 

Silné stránky Slabé stránky 

 Bezproblémový přechod dětí na základní školy 

 Stabilní zázemí  

 Rozšiřování nabídky předškolního vzdělávání  
a pozvolná modernizace 

 Zastaralé a někdy již nevyhovující vybavení 

 Velké počty dětí ve třídách 

 Slabá spolupráce s odborníky v tématu 
klíčových kompetencí 

Příležitosti Hrozby 

 Mezi školní spolupráce 

 Využívání přírodního prostoru v běžném 
vzdělávání 

 Možnost zapojení rodičů, komunitní přístup 

 Nedostatek finančních prostředků 

 Nedostatek specializovaných personálních 
kapacit  

 Nezájem ze strany rodičů a dětí 

 
4. Zájmové a neformální vzdělávání 

Silné stránky Slabé stránky 

 Nabídka zájmového a neformálního vzdělávání 

 Vhodné doplňování vzdělávání 

 Již zaběhlé aktivity v oblasti klíčových 
kompetencí 

 Zastarané pomůcky 

 Materiální náročnost provozu 

 Koncentrace poskytovatelů v centrech regionu 

Příležitosti Hrozby 

 Spolupráce s dalšími aktéry vzdělávání 

 Inovativní metody výuky 

 Rozšíření a tvorba odloučených pracovišť 

 Nedostatek finančních prostředků 

 Nezájem o zájmové a neformální vzdělávání 

 Nedostatečné zázemí pro rozvoj 
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5. Spolupráce, síťování a sdílení  

Silné stránky Slabé stránky 

 Již probíhající spolupráce v území 

 Navázané projekty v minulosti 

 Poloha regionu – možnost příhraniční 
spolupráce 

 Absence zaštítění spolupráce shora 

 Spolupráce pouze mezi blízkými pracovišti 

 Nedostatečné zapojení aktérů vzdělávání  
do procesu vzdělávání (cílová skupina rodiče 
dětí a žáků) 

Příležitosti Hrozby 

 Sdílení zkušeností 

 Sdílení vybavení a materiálu 

 Posílení a podpora společných aktivit 

 Nedostatečná motivace a nezájem subjektů 

 Zbytečná přetíženost aktérů vzdělávání  
a legislativní bariéry, zahlcenost území 

 Změny ve školství zvyšující napětí mezi 
cílovými skupinami 
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Na základě dotazníkového šetření MŠMT byla dále rozvinuta témata Předškolního vzdělávání  

a výchovy, a Základního vzdělávání a výchovy, na tato klíčová témata byla dále rozvedena také 

SWOT-3 analýza, která byla projednána a finalizována v rámci jednání Pracovních skupin dne  

30. 6. 2016. 

I. Předškolní vzdělávání a výchova 

Pořadí priorit potřeb mateřských škol v oblastech podpory z OP: 
1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení 

2. Podpora polytechnického vzdělávání 

3. Podpora inkluzivního / společného vzdělání 

4. Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti 

5. Podpora rozvoje matematické pregramotnosti 

6. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí 

7. ICT včetně potřeb infrastruktury – Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 

8. Jazykové vzdělání 

9. Podpora sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí 

 

1. MŠ – Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení  

Silné stránky Slabé stránky 

 V posledních 5 letech všechny MŠ investovaly 
do vnitřního vybavení. 

 Připojení k internetu ve většině MŠ. 
 Rozšířené kapacity MŠ v území. 

 Zastaralé a někdy již nevyhovující vybavení 
odborných učeben. 

 Problematické řešení bezbariérovosti. 
 Zastaralé a někdy již nevyhovující vybavení 

odborných učeben – neexistence odborných 
učeben v MŠ. 

Příležitosti Hrozby 

 Stavební úpravy a vybavení venkovního 
prostoru pro rozvoj příjemného a inspirujícího 
prostředí. 

 Spolupráce mezi mateřskými školami na 
dovybavování učeben, případně jejich sdílení. 

 Zlepšení čerpání prostředků z dotačních 
programů. 

 Nedostatek finančních prostředků ve státním 
rozpočtu na zlepšení infrastruktury MŠ 
(v oblastech, které nejsou podporovány z ESF). 

 Nezájem ze strany široké veřejnosti o rozvíjení 
projektů, programů a akcí s komunitním 
dosahem. 

 Fyzické limity rozvoje. 

Pozn. průřezová a volitelná opatření MAP 
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2. MŠ – Podpora polytechnického vzdělávání  

Silné stránky Slabé stránky 

 Technické, přírodovědné a environmentální 
vzdělávání v souladu s RVP PV. 

 U některých MŠ v minulém plánovacím období 
vyžití dotací na investice do této oblasti. 

 Narůstající počet dalších aktivit pro děti, 
spojených s polytechnickým vzděláváním. 

 U většiny MŠ chybí styk se specialistou na 
rozvoj polytechnického vzdělávání, schopným 
poradit, doporučovat dětem nebo učitelům. 

 Slabá spolupráce s jinými MŠ a ZŠ v oblasti 
polytechniky. 

 Nedostatečné vzdělání pedagogů 

Příležitosti Hrozby 

 Využití samostatné práce a vlastní iniciativy 
dětí, včetně podpory kreativity. 

 Využívání jiných už existujících zařízení, ať už 
formou meziškolní spolupráce (především 
SVČ), nebo i jiných aktérů v území 
(obousměrné návštěvy a exkurze). 

 Možnost zapojení rodičů, komunitní přístup 
(např. péče o zahradu, tatínkové kutilové 
apod.). 

 Nedostatek financí na podporu 
polytechnického vzdělávání. 

 Absence pozice samostatného pracovníka 
nebo pracovníků pro rozvoj polytechnického 
vzdělávání. 

 Nevhodné či žádné vybavení pomůckami pro 
rozvoj polytechnického vzdělávání (vybavení 
tříd, heren, hřišť, keramických dílen apod.). 

Pozn. doporučená opatření MAP 
 

3. MŠ – Podpora inkluzivního/společného vzdělávání  

Silné stránky Slabé stránky 

 MŠ kladou důraz nejen na osobní rozvoj dítěte, 
ale i začleňování do společnosti (odbourávání 
bariér, sounáležitosti s ostatními). 

 Rozvoj spolupráce mezi dětmi, vztahy mezi 
sebou, vztah ke všemu živému, vztah k 
životnímu prostředí, vztah k místu, kde žiji. 

 Bezproblémový přechod všech dětí bez rozdílu 
na základní školy. 

 Velké počty dětí ve třídách, nemožnost 
individuálního přístupu. 

 Nedostatek odborného personálu a financí pro 
výuku dětí se SVP. 

 Nedokonalá diagnostická podpora PPP 
(pedagogicko-psychologické poradny) a dlouhé 
čekací lhůty nerespektující harmonogram 
přijímání dětí do MŠ. 

Příležitosti Hrozby 

 Spolupráce pedagogů z různých škol, různých 
úrovní (společné diskuze, sdílení dobré praxe, 
akce pro jiné školy nebo s jinými školami 
apod.). 

 Možnosti dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků, vzájemné učení, jejich podpora. 

 Vnitřní flexibilita vzdělávání ve školách 
(přizpůsobení v souladu s potřebami dětí, pro 
využití maximálních možností vzdělávaného 
dítěte). 

 Nedostatečné finanční zajištění personálních 
nákladů na práci s heterogenními skupinami 
dětí (např. asistentů pedagoga, pedagogické i 
nepedagogické pracovníky). 

 Nedostatečná kampaň/osvěta v oblasti 
inkluze/společného vzdělávání pro většinovou 
veřejnost, pro rodiče, pro rodiče dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami apod.  

 Nedostatečná podpora státu. 

Pozn. povinná opatření MAP 
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4. MŠ – Podpora a rozvoj čtenářské pregramotnosti  

Silné stránky Slabé stránky 

 Školní vzdělávací programy (rozvoj čtenářské 
pregramotnosti a řečových aktivit). 

 Existence a využívání knihoven v území. 
 Fungující akce pro děti na podporu čtenářské 

pregramotnosti a zvýšení motivace ke 
čtenářství (např. výstavy dětských knih, 
knižních ilustrací, malování děje pohádkových 
příběhů, hry na postavy z kin apod.). 

 Komunikace mezi pedagogy, sdílení dobré 
praxe v oblasti rozvoje čtenářské 
pregramotnosti. 

 Informovanost a zapojení rodičů v oblasti 
rozvoje čtenářské pregramotnosti (např. 
představení služeb školy, knihovny, kroužků a 
aktivit). 

 Velké počty dětí ve třídách, nemožnost 
individuálního přístupu. 

Příležitosti Hrozby 

 Rozvoj čtenářské pregramotnosti a řečových 
aktivit v rámci školních vzdělávacích 
programů. 

 Rozšíření technického a materiálního 
zabezpečení v oblasti čtenářské 
pregramotnosti. 

 Spolupráce s rodiči (komunitní škola, 
čtenářská odpoledne, divadlo…). 

 Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj 
příslušné pregramotnosti (nedostatečné 
materiálně technické zázemí, chybějící finance 
na inovace a výměnu pomůcek k rozvoji 
pregramotností, nedostatečný počet pomůcek 
apod.). 

 Nedostupnost informačních a komunikačních 
technologií pro rozvoj příslušné gramotnosti. 

 Nezájem ze strany rodičů a dětí. 

Pozn. povinná opatření MAP 
 

5. MŠ – Podpora a rozvoj matematické pregramotnosti  
 

Silné stránky Slabé stránky 

 Školní vzdělávací programy (jsou stanoveny 
konkrétní cíle). 

 Přístup pedagogů k rozvíjení znalostí v oblasti 
matematické pregramotnosti a jejich využití ve 
výchově. 

 Dostupné kvalitní didaktické materiály. 

 Individuální aktivity s dětmi s mimořádným 
zájmem o počítání nebo logiku. 

 Využívání interaktivních metod a pomůcek 
v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti. 

 Velké počty dětí ve třídách, nemožnost 
individuálního přístupu. 

Příležitosti Hrozby 

 Informovanost a zapojení rodičů v oblasti 
rozvoje matematické pregramotnosti  

 Rozšíření technického a materiálního zázemí 
pro rozvoj matematické pregramotnosti. 

 Spolupráce se ZŠ. 

 Nedostatek stabilní finanční podpory pro 
rozvoj příslušné pregramotnosti 
(nedostatečné materiálně technické zázemí, 
chybějící finance na inovace a výměnu 
pomůcek k rozvoji pregramotností, 
nedostatečný počet pomůcek apod.). 

 Nedostatek příležitostí ke vzdělávání 
pedagogických pracovníků v oblasti příslušné 
pregramotnosti. 

 Nezájem ze strany rodičů a dětí. 

Pozn. povinná opatření MAP 
 
  



 

MAS Labské skály, z.s. 
ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s. 

       
        

123 

6. MŠ – Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí 

Silné stránky Slabé stránky 

 Podpora klíčových kompetencí k rozvoji 
kreativity podle RVP PV. 

 Informovanost a spolupráce s rodiči v oblasti 
podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě 
s rodiči (např. ukázky práce s dětmi pro rodiče, 
dny otevřených dveří apod.). 

 Bezpečné prostředí ve škole pro rozvoj 
kreativity, iniciativy a názorů dětí. 

 Slabá komunikace mezi školami a sdílení 
poznatků z praxe mezi pedagogy. 

 Nedostatečné množství pomůcek pro rozvoj 
kreativity. 

 Nedostatečné využití levných a dostupných 
pomůcek a materiálu pro rozvoj kreativity 
(přírodniny, odpadový materiál z výroby, 
hobliny, odřezky dřeva, zbytky látek). 

Příležitosti Hrozby 

 Další vzdělání pedagogů v oblasti podpory 
kreativity a aplikace ve výchově (kurzy dalšího 
vzdělávání, studium literatury aj.). 

 Možnosti seberealizace dětí, umožňování 
dětem realizovat vlastní nápady (např. 
dramatizace textu atp.). 

 Divadlo, stavebnice, výtvarné projekty, 
videoprojekty, apod. 

 Malý zájem a stereotypní přístup pedagogů k 
podpoře iniciativy a kreativity. 

 Nedostatek finančních prostředků pro zajištění 
pomůcek, literatury apod. pro rozvoj iniciativy 
a kreativity. 

 Nedostatek příležitosti k dalšímu vzdělávání 
pedagogických pracovníků v oblasti rozvoje 
iniciativy a kreativity. 

Pozn. doporučená opatření MAP 

7. MŠ – ICT včetně potřeb infrastruktury – Podpora digitálních kompetencí pedagogických 
pracovníků 

Silné stránky Slabé stránky 

 Pedagogové mají základní znalosti práce 
s počítačem a využívají je pro sebevzdělávání a 
přípravu na vzdělávání dětí. 

 Pedagogové mají základní znalosti práce 
s internetem a využívají je pro sebevzdělávání 
a přípravu na vzdělávání dětí. 

 Dynamika dnešního životního stylu a 
společnosti. 

 Nevhodné/ zastaralé vybavení. 
 Nedostatek vhodného vybavení. 
 Domnělá nepotřebnost vzdělání tohoto směru 

u pedagogů (obzvláště u starších).  

Příležitosti Hrozby 

 Další vzdělání pedagogů v oblasti ICT. 
 Vzájemná spolupráce mezi školami. 
 Vzájemné sdílení zkušeností a praxe. 

 Nedostatek financí na pořízení moderního ICT 
vybavení (včetně údržby stávající techniky). 

 Nezájem ze strany cílové skupiny. 
 Nedostatek financí na personální náklady. 

Pozn. průřezová a volitelná opatření MAP 
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8. MŠ – JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ 

Silné stránky Slabé stránky 

 Zařazení angličtiny pro předškoláky – poslední 
třídy MŠ a přípravné třídy metodou 
Wattsenglish a CLIL. 

 Pedagogové jsou proškoleni pro výuku 
metodou Wattsenglish a CLIL. 

 Velký zájem zákonných zástupců dětí o 
jazykové vzdělávání dítěte. 

 Přeplněné třídy, nemožnost individuálního 
přístupu. 

 Nedostatečné vybavení pomůckami pro výuku 
cizího jazyka. 

 Nedostatečné sebevědomí pedagogů. 

Příležitosti Hrozby 

 Další vzdělávání pedagogů v oblasti metod 
výuky cizích jazyků. 

 Dvpp – účast na jazykových kurzech, účast na 
zahraničních stážích. 

 Setkávání s rodilými mluvčími. 

 Obavy pedagogů ze zavedení nového oboru 
vzdělávání v předškolním věku. 

 Příliš vysoké nároky na znalosti dětí ze strany 
rodičů – neakceptace pedagogických postupů v 
rámci vzdělávání předškolních dětí. 

 Nezájem a odpor cílové skupiny. 

Pozn. průřezová a volitelná opatření MAP 
 

9. MŠ – Podpora sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí 

Silné stránky Slabé stránky 

 V MŠ je pěstována kultura komunikace mezi 
všemi účastníky vzdělávání. 

 MŠ budují povědomí o etických hodnotách a 
pravidlech ve společnosti. 

 Výuka směřuje k přípravě na výuku v základní 
škole, k základním společenským návykům a 
pravidlům chování v různých prostředích. 

 Nedostatečné informování dětí k bezpečnému 
používání informačních, komunikačních a 
dalších technologií.  

 Problematická spolupráce rodiny a školy 
v oblasti budování morálního profilu dítěte 
v prostředí společnosti orientované na výkon  

 Zasahování laické veřejnosti do pedagogických 
postupů školy (neznalost školského zákona a 
povinností školy v rámci předškolního 
vzdělávání) 

Příležitosti Hrozby 

 Rozvoj schopnosti sebereflexe a 
sebehodnocení u dětí. 

 Projekty k rozvoji sociálních a občanských 
dovedností. 

 Projekty vedoucí ke zdravému životnímu stylu 

 Nezájem ze strany dětí a rodičů. 
 Nedostatek financí na pokrytí nákladů. 
 Monotónní a zpátečnické metody nerozvíjející 

osobnost dítěte. 

Pozn. průřezová a volitelná opatření MAP 
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II. Základní vzdělávání a výchova 

Pořadí priorit potřeb základních škol v oblastech podpory z OP: 
1. Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 

2. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení 

3. Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti  

4. Podpora rozvoje matematické gramotnosti  

5. Podpora polytechnického vzdělávání 

6. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě žáků 

7. Jazykové vzdělávání 

8. ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol) 

9. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence 

 

1. ZŠ – Podpora inkluzivního/společného vzdělávání 

Silné stránky Slabé stránky 

 ŽŠ si uvědomují potřeby dětí, rodičů i 
pedagogů, dovedou vzájemně komunikovat a 
budují příjemnou atmosféru ve škole. 

 Spolupráce vyučujících při naplňování 
vzdělávacích potřeb žáků (např. Společnými 
poradami týkajícími se vzdělávání žáků apod.). 

 Nabídka DVPP v oblasti. 

 Některé školy nejsou bezbariérové (jedná se o 
bezbariérovost jak vnější, tj. zpřístupnění školy, 
tak i vnitřní, tj. přizpůsobení a vybavení tříd a 
dalších prostorů školy). 

 Nesystémové zavádění dílčích kroků 
inkluzivního vzdělávání (vč. možností 
financování) bez ucelené koncepce ze strany 
MŠMT. 

 Přílišná administrativní zátěž i neznalost 
nových metod výuky souvisejících 
s implementací inkluze dle novelizovaného § 
16 školského zákona. 

Příležitosti Hrozby 

 Podpora pro realizaci inkluzivních principů ve 
vzdělávání na ZŠ. 

 Vytváření systému podpory pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 

 Specifické programy pro žáky se SVP. 

 Nedostatečné finanční zajištění personálních 
nákladů na práci s heterogenními skupinami 
žáků (např. Asistentů pedagoga, pedagogické i 
nepedagogické pracovníky). 

 Nedostatek finančních prostředků pro realizaci 
mimoškolního vzdělávání pro znevýhodněné 
žáky (např. Výstavy, exkurze, kroužky apod.). 

 Technická nemožnost bezbariérových úprav 
školy. 

Pozn. povinná opatření MAP 
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2. ZŠ – Rozvoj infrastruktury školy – stavby, rekonstrukce, vybavení 

Silné stránky Slabé stránky 

 Investice do technického vybavení tříd v 
posledních 5 letech (interaktivní tabule, 
audiovizuální technika, počítačová učebna). 

 Kapacity ZŠ nejsou zcela využity, je zde tedy 
prostor k jejich dalšímu využití. 

 Připojení k internetu ve většině ZŠ. 

 Zejména menší školy mají nedostatečné, 
respektive zastaralé vybavení odborných 
učeben (počítačové, cizí jazyky, laboratoře 
apod.). 

 Problematické řešení bezbariérovosti. 
 Vzhledem k pravidlům výběrových řízení 

(nejlevnější nabídka) dostávají školy často 
zastaralé či nekompatibilní vybavení, často 
poruchové. 

Příležitosti Hrozby 

 Zlepšení čerpání prostředků z dotačních 
programů. 

 Řešení bezbariérovosti. 
 Zefektivnění provozu školy (využití prostorů 

školy pro další aktivity). 

 Nedostatek finančních prostředků ve státním 
rozpočtu na zlepšení infrastruktury škol 
(v oblastech, které nejsou podporovány z ESF). 

 Nezájem ze strany široké veřejnosti o rozvíjení 
projektů, programů a akcí s komunitním 
dosahem. 

 Nedostatek finančních prostředků na 
personální náklady. 

Pozn. průřezová a volitelná opatření MAP 
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3. ZŠ – Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti  

Silné stránky Slabé stránky 

 Školní vzdělávací programy (rozvoj čtenářské 
gramotnosti a řečových aktivit). 

 Podpora základních znalostí a dovednosti, 
základní práce s textem (od prostého 
porozumění textu k vyhledávání titulů v 
knihovně podle potřeb žáků). 

 Existence a  využívání knihovny (školní, 
místní). 

 Slabší podpora individuálních prací s žáky 
s mimořádným zájmem o literaturu, tvůrčí 
psaní atp. 

 Informovanost a spolupráce s rodiči v oblasti 
rozvoje čtenářství s rodiči (prezentace služeb 
školní / obecní knihovny, existence čtenářských 
kroužků, aktivit v oblasti čtení, čtenářského 
klubu – např. projektové dny, dny otevřených 
dveří, vánoční trhy apod.). 

 Absence samostatného pracovníka pro rozvoj 
příslušných kompetencí. 

Příležitosti Hrozby 

 Podpora vyššího stupně komplexního 
čtenářství (od chápání kontextu, vyvozování a 
formulace závěrů z textu, porovnávání zdrojů 
apod.). 

 Mimovýukové akce pro žáky na podporu 
čtenářské gramotnosti a zvýšení motivace 
(např. Projektové dny, realizace autorských 
čtení). 

 Divadelní a dramatické kroužky nebo projekty, 
zapojení rodičů, společné projekty škol. 

 Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj 
příslušné gramotnosti (k personálnímu zajištění 
pedagogického dozoru koutků, volně 
otevřených učeben, k možnému půlení hodin, k 
inovaci a výměně učebních pomůcek k rozvoji 
gramotností, k zajištění dostatečného počtu 
těchto pomůcek apod.). 

 Nezájem ze strany žáků a rodičů. 
 Přetechnizování společnosti – přílišná závislost 

dětí v oblasti ICT. 

Pozn. průřezová a volitelná opatření MAP 
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4. ZŠ – Podpora rozvoje matematické gramotnosti  

Silné stránky Slabé stránky 

 Školní vzdělávací programy (rozvoj 
matematické gramotnosti). 

 Podpora matematického myšlení u žáků ve 
školách (příklady k řešení a pochopení 
každodenních situací, situací spojených 
s budoucí profesí nebo k objasnění 
přírodních zákonů atp.). 

 Tvorba tematické databáze příkladů (např. 
kuchyňské recepty, finanční gramotnost, 
zdravá výživa, technické výpočty, výpočty s 
přírodní tématikou apod.). 

 Malý počet nebo neexistence pravidelných 
kroužků/doučování/mimoškolních aktivit v oblasti 
matematické gramotnosti (např. Kroužek zábavné 
logiky apod.). 

 Absence samostatného pracovníka pro rozvoj 
příslušných kompetencí. 

 Nedostatečné materiální a technické zabezpečení 
v oblasti rozvoje matematické gramotnosti 
zejména u menších škol. 

Příležitosti Hrozby 

 Další vzdělávání pedagogů v oblasti 
matematické gramotnosti a využití nových 
poznatků ve výuce (kurzy dalšího 
vzdělávání, studium literatury aj.). 

 Spolupráce a sdílení zkušeností mezi 
jednotlivými pedagogy a školami (společné 
diskuze, sdílení dobré praxe, akce pro jiné 
školy nebo s jinými školami apod.). 

 Mimovýukové akce pro žáky na podporu 
matematické gramotnosti a zvýšení 
motivace (např. Projektové dny apod.). 

 Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj 
příslušné gramotnosti (k personálnímu zajištění 
pedagogického dozoru koutků, volně otevřených 
učeben, k možnému půlení hodin, k inovaci a 
výměně učebních pomůcek k rozvoji gramotností, 
k zajištění dostatečného počtu těchto pomůcek 
apod.). 

 Nezájem ze strany žáků a rodičů. 
 Přetechnizování společnosti – přílišná závislost dětí 

v oblasti ICT. 

Pozn. povinná opatření MAP 
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5. ZŠ – Podpora polytechnického vzdělávání 

Silné stránky Slabé stránky 

 Technické vzdělávání ve většině ZŠ v souladu 
s RVP ZV. 

 Přírodovědné a environmentální vzdělávání 
ve většině škol v souladu s RVP ZV. 

 U některých ZŠ v minulém plánovacím 
období využití dotací na investice do této 
oblasti. 

 Slabší podpora individuálních prací s žáky 
s mimořádným zájmem o polytechniku. 

 Malý počet nebo neexistence pravidelných 
kroužků/doučování/mimoškolních aktivit na 
podporu a rozvoj polytechnického vzdělávání. 

 U některých škol nevhodné či žádné vybavení 
pomůckami pro polytechnické vzdělávání 
(vybavení heren, tříd, keramické dílny). 

Příležitosti Hrozby 

 Spolupráce a sdílení zkušeností mezi 
jednotlivými pedagogy a školami (společné 
diskuze, sdílení dobré praxe, akce pro jiné 
školy nebo s jinými školami apod.). 

 Propojování znalostí s každodenním životem 
a budoucí profesí. 

 Zavedení/rozšíření laboratorních cvičení, 
pokusů, různé projekty apod. podporující 
praktickou stránku polytechnického 
vzdělávání a rozvíjející manuální zručnost 
žáků (Fotografická dílna, chemické, fyzikální 
laboratoře, dílny, mikroskopická 
laboratoř…). 

 Nedostatečné/neodpovídající prostory. 
 Nedostatek financí na úhradu vedení 

nepovinných předmětů a kroužků. 
 Absence kvalitních projektů PT vzdělávání, které 

děti osloví. 

Pozn. doporučená opatření MAP 
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6. ZŠ – Podpora kompetencí k iniciativně a kreativitě dětí  

Silné stránky Slabé stránky 

 Na ZŠ podpora klíčových kompetencí k rozvoji 
kreativity podle RVP ZV. 

 ZŠ systematicky učí prvkům iniciativy a 
kreativity, prostředí i přístup pedagogů 
podporuje fantazii a iniciativu dětí. 

 V ZŠ je bezpečné prostředí pro rozvoj 
kreativity, iniciativy a svobodného vyjadřování 
názorů žáků. 

 Malý podíl aktivit žáků typu Junior 
Achievement nebo v obdobných dalších (např. 
Podnikavá škola), a/nebo aktivit spojených s 
přípravou a realizací projektů školy. 

 Slabá podpora konzultací, debat a exkurzí na 
podporu podnikavosti, iniciativy pro žáky i 
učitele. 

 Ve škole neexistence prostor pro pravidelné 
sdílení zkušeností (dílny nápadů apod.), nebo 
jejich nevyužívání. 

Příležitosti Hrozby 

 Rozvíjení finanční gramotnost žáků (učí je znát 
hodnotu peněz, pracovat s úsporami, 
spravovat záležitosti, znát rizika). 

 Projekty na podporu zdravého životního stylu 
(strava, pohyb, relaxace, práce se stresem, 
komunikace). 

 Děčínský dětský „Parlament“. 

 Nedostatek příležitostí ke vzdělávání 
pedagogických pracovníků v oblasti 
podnikavosti, iniciativy a kreativity. 

 Nedostatek výukových materiálů, pomůcek a 
metodik v oblasti podnikavosti, iniciativy a 
kreativity. 

 Nedostatek finančních prostředků pro realizaci 
vzdělávání mimo vlastní výuku. 

Pozn. doporučená opatření MAP 
 

7. ZŠ – Kompetence dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka – JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ  

Silné stránky Slabé stránky 

 Školní vzdělávací programy (rozvoj jazykové 
gramotnosti). 

 Většina ZŠ pravidelně aktualizuje materiál 
pro rozvoj jazykové gramotnosti (učebnice, 
cizojazyčnou literaturu, multimédia). 

 Většina ZŠ získala vybavení a finance na 
jazykové pobyty žáků v rámci výzvy č. 57. 

 Slabá podpora akcí na podporu jazykové 
gramotnosti (např. Interaktivní výstavy knih 
apod.). 

 Nedostatek kvalifikovaných učitelů cizího jazyka. 
 Málo nebo neexistence jazykových učeben 

vybavených potřebnou technikou. 

Příležitosti Hrozby 

 Spolupráce a sdílení zkušeností mezi 
jednotlivými pedagogy a školami. 

 Spolupráce s rodilými mluvčími. 
 Výměnné pobyty v zahraničí, spolupráce se 

školami z Německa. 

 Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj 
příslušné gramotnosti (k personálnímu zajištění 
pedagogického dozoru koutků, volně otevřených 
učeben, k možnému půlení hodin, k inovaci a 
výměně učebních pomůcek k rozvoji gramotností, 
k zajištění dostatečného počtu těchto pomůcek 
apod.). 

 Absence pozice samostatného pracovníka nebo 
pracovníků pro rozvoj příslušné gramotnosti. 

 Nedostatek času – nízká časová dotace pro výuku. 

Pozn. průřezová a volitelná opatření MAP 
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8. ZŠ – ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol)  

Silné stránky Slabé stránky 

 Většina škol používá ICT učebnu nebo školní 
stolní počítače při výuce (nejen 
informatiky). 

 Běžná znalost volně dostupných, 
bezpečných, otevřených internetových 
zdrojů ze strany pedagogů a jejich využívání 
při výuce. 

 Rozvíjení povědomí o internetové 
bezpečnosti a kritický pohled na internetový 
obsah v rámci výuky. 

 Nevhodné / zastaralé ICT vybavení. 
 Nedostatek interních odborníků, kteří se starají o 

IT technologie. 
 Počítačová gramotnost učitelů, především těch 

starších, značně pokulhává, často nezájem o 
zlepšení z jejich strany. 

Příležitosti Hrozby 

 Využívání mobilních ICT vybavení a 
digitálních technologií při výuce v terénu, 
v projektové výuce apod. 

 Sdílení dobré praxe a zkušeností mezi 
školami. 

 Spolupráce s firmami a dalšími aktéry 
v území. 

 Nedostatek financí na pořízení moderního ICT 
vybavení (včetně údržby stávající techniky). 

 Nedostatečné zajištění bezpečnosti žáků ve 
virtuálním prostředí ze strany rodiny. 

 Nezájem některých pedagogů seznamovat se s 
novými technologiemi. 

Pozn. průřezová a volitelná opatření MAP 
 

9. ZŠ – Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence  

Silné stránky Slabé stránky 

 Ve škole je pěstována kultura komunikace 
mezi všemi účastníky vzdělávání. 

 Škola buduje povědomí o etických 
hodnotách, má formálně i neformálně 
jednoznačně nastavená a sdílená 
spravedlivá pravidla společného chování 
a komunikace, která se dodržují. 

 Žáci jsou vedeni v rámci výuky k 
bezpečnému využívání informačních, 
komunikačních a dalších technologií. 

 Slabší praktická příprava na aktivní zapojení do 
života v demokratické společnosti. 

 Nedostatek času pro vedení konstruktivních 
debat mezi žáky, neschopnost ze strany učitelů 
debaty tohoto typu vést v mezích pro ně 
snesitelných. 

 Nedostatečný rozvoj schopnosti žáků učit se, 
zorganizovat si učení, využívat k tomu různé 
metody a možnosti podle vlastních potřeb. 

  

Příležitosti Hrozby 

 Vzájemná spolupráce učitele, rodičů a žáků. 
 Celoživotní učení, motivace žáků. 
 Projekty na podporu zdravého životního 

stylu (strava, pohyb, relaxace, práce se 
stresem, komunikace). 

 Nezájem ze strany žáků a rodičů. 
 Nedostatek financí a tím nemožnost pořádat 

besedy se zajímavými lidmi z této oblasti. 
 Externí vlivy společnosti. 

Pozn. průřezová a volitelná opatření MAP 
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1 ÚVOD 
Východiskem pro strategickou část je společné vymezení problémových oblastí a definování klíčových 

problémů. Dalším podstatným podkladem byly vymezené prioritní oblasti a na ně provedené SWOT-3 

analýzy s přihlédnutím k provedené metaanalýze strategických dokumentů realizovaných na území 

SO ORP Děčín.  

Cíle byly nastaveny způsobem, aby plynule navázaly na provedený rozbor území a byly konzultovány 

s aktéry ve vzdělávání tak, aby došlo k nejširšímu pokrytí potřeb v území. 

Příloha č. 6 obsahuje investiční priority a další záměry přispívající k naplňování definovaných cílů. 

2 VIZE 

Kvalitní, spolupracující síť škol a školských zařízení v oblasti předškolního, základního, 

volnočasového a dalšího profesního vzdělávání s prvky komunitního přístupu, respektující 

individuální potřeby cílové skupiny, zohledňující princip inkluze a umožňující všestranný 

rozvoj příslušníků cílové skupiny jako sebevědomých, zodpovědných, všestranně vzdělaných 

obyvatel regionu, pečujících o jeho prosperitu s dobrým uplatněním na trhu práce. Účelem 

vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. 
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3 PŘEHLED PRIORIT A CÍLŮ STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP  
 
Priorita 
 

 
Cíle 

1. Moderní, kvalitní a 
dostupné základní 
vzdělávání s ohledem  
na potřeby každého žáka 

1.1 Modernizace a zkvalitnění infrastruktury  
pro základní vzdělávání s ohledem na klíčové kompetence (výuka 
cizích jazyků, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce 
s digitálními technologiemi) s ohledem na dostupnost 
(bezbariérovost) a s ohledem na budoucí uplatnění žáků v dalším 
vzdělávacím procesu a na trhu práce.  

1.2 Dostatek kvalifikovaných a motivovaných pedagogů a dalších 
pracovníků (školních psychologů, asistentů pedagoga i 
nepedagogických pracovníků). 

1.3 Rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti žáků na 
základních školách. 

1.4 Rozvoj polytechnického vzdělávání žáků  
na základních školách. 

1.5 Kvalitní kariérové poradenství na základních školách. 

1.6 Rozvoj sociálních a občanských dovedností, rozvoj iniciativy, 
kreativity a dalších klíčových kompetencí žáků na základních 
školách. 

2. Infrastruktura, 
rekonstrukce, údržba 

2.1 Infrastruktura – rekonstrukce. 

3. Kvalitní a moderní 
předškolní vzdělávání 
s ohledem  
na dostupnost  
a inkluzi 

3.1 Rozvoj infrastruktury pro předškolní vzdělávání, vč. 
rekonstrukcí a vybavení s ohledem na dostupnost a inkluzi. 

3.2 Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání z hlediska 
personálních kapacit a speciálního vybavení. 

3.3 Rozvoj matematické a čtenářské pregramotnosti, rozvoj cizích 
jazyků a polytechnická výchova. 

4. Zájmové  
a neformální vzdělávání 

4.1 Propojení škol a organizací poskytujících neformální a zájmové 
vzdělávání. 

4.2 Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělání. 

4.3 Rozšíření nabídky neformálního a zájmového vzdělávání. 

4.4 Vyhovující prostory ZUŠ a rozvoj ZUŠ. 

5. Spolupráce, síťování a 
sdílení  

5.1 Cílená spolupráce relevantních aktérů vzdělávání v území ORP 
Děčín. 

5.2 Excelentní vzdělávací prostory. 
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4 POPIS PRIORIT A CÍLŮ 
Návrh priorit a cílů vychází:  

 z provedené metaanalýzy strategií odehrávajících se v území SO ORP Děčín (strategický plán 

města Děčína, Dokument meziobecní spolupráce, strategické plány měst a obcí, strategie 

dobrovolných svazků obcí, SCLLD MAS Labské skály pro období 2014 - 2020, dlouhodobý 

záměr vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2012 – 2016 a další, 

 z agregovaných výstupů dotazníkového šetření MŠMT,  

 z dotazníkového šetření názorů rodičů dětí navštěvujících základní školu a stejného šetření 

pro rodiče dětí navštěvujících MŠ, 

 z jednání Pracovních skupin, z připomínkování jednotlivých výstupů (seznam tezí, SWOT 

analýza, návrhy SR). 

 

  

PRIORITA 
1. Moderní, kvalitní a dostupné základní vzdělávání s ohledem na potřeby 

každého žáka 

Cíl a popis cíle 

1.1 Modernizace a zkvalitnění infrastruktury pro základní vzdělávání s ohledem 

na klíčové kompetence (výuka cizích jazyků, přírodní vědy, technické a řemeslné 

obory, práce s digitálními technologiemi) s ohledem na dostupnost 

(bezbariérovost) a s ohledem na budoucí uplatnění žáků v dalším vzdělávacím 

procesu a na trhu práce.  

Cílem je do roku 2023 zajištění bezbariérovosti škol a vybudování (popř. vybavení) 

učeben k výuce uvedených klíčových kompetencí v základních školách v území SO 

ORP Děčín.  

Z provedených analýz a šetření vyplývá, že vybavení škol v oblasti klíčových 

kompetencí je na různé úrovni. Potřebné jsou zejména moderně vybavené učebny 

pro oblast přírodních věd, učebny IT, učebny resp. vybavení pro výuku jazyků. 

Většina škol není bezbariérová. Bezbariérovost je třeba mnohdy řešit od vstupu do 

školy, do nově budovaných učeben, ale i na sociální zařízení (WC), do jídelen apod.   

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

1. Povinné opatření (téma) MAP - Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí  

a žáků ohrožených školním neúspěchem  

2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření MAP - Rozvoj kompetencí dětí a 

žáků pro využívání cizího jazyka, Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém 

vzdělávání, Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

Indikátory 

Počet škol zapojených do čerpání z IROP. 

Počet projektů řešících učebny a vybavení pro klíčové kompetence v ZŠ. 

Počet projektů řešících bezbariérovost ZŠ.  
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PRIORITA 
1. Moderní, kvalitní a dostupné základní vzdělávání s ohledem na potřeby 

každého žáka  

Cíl a popis cíle 

1.2 Dostatek kvalifikovaných a motivovaných pedagogů a dalších pracovníků 

(školních psychologů, asistentů pedagoga i nepedagogických pracovníků). 

Cílem je dosáhnout kvalifikovaných personálních kapacit, potřebných pro kvalitní 

vzdělávání na základních školách, s ohledem na aplikování inkluzivního vzdělávání. 

Z výstupů dotazníkového šetření vyplynulo, že základní školy považují  

za největší problém nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci 

s heterogenními skupinami žáků, dále pak neznalost nových metod výuky, 

souvisejících s implementací inkluze dle novelizovaného § 16 školského zákona, 

v rámci motivace je třeba řešit otázku inkluze tak, aby byla přijímána samotnými 

pedagogy, ale také rodiči žáků a veřejností. Celoživotní vzdělávání pedagogů, které 

bude zaměřené na různé oblasti a metody včetně inkluze. Nedílnou součástí tohoto 

vzdělávání a dosažení cíle je i podpora získávání nových zkušeností a výukových 

metod a sdílení dobré praxe ze zahraničních výměnných pobytů a stáží  

pro pedagogické pracovníky v rámci zahraniční spolupráce. 

K zajištění cíle je vhodné využít i možností čerpání finančních prostředků z OP VVV 

v rámci projektů, tzv. šablon. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

1. Povinné opatření (téma) MAP - Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí  

a žáků ohrožených školním neúspěchem, Čtenářská a matematická gramotnost 

v základním vzdělávání 

2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření MAP - Uvedený cíl se váže  

na všechna doporučená i volitelná opatření  

Indikátory 

Počet úvazků školních psychologů, asistentů pedagoga i nepedagogických 

pracovníků podpořených z projektu OP VVV.  

Počet aktivit pedagogických pracovníků zaměřených na jejich síťování, sdílení 

zkušeností, počet výměnných aktivit, hospitací na školách. 

Počet absolventů DVPP v ZŠ.  
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PRIORITA  
1. Moderní, kvalitní a dostupné základní vzdělávání s ohledem na potřeby 

každého žáka  

Cíl a popis cíle 

1.3 Rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti žáků na základních školách.  

Cílem je zajištění podmínek (tzn. vybavení, realizace vzdělávacích programů, 

popularizace) pro rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti žáků na základních 

školách v území ORP Děčín.  

Cíle je možné dosáhnout dalším vzděláváním pedagogů (DVPP) v oblasti čtenářské 

a matematické gramotnosti, využití nových poznatků, moderních výukových metod 

zaměřených na rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti ve vzdělávání (kurzy 

dalšího vzdělávání, studium literatury aj.), dále realizací mimo výukových akcí pro 

žáky na podporu čtenářské a matematické gramotnosti a zvýšení motivace (např. 

Projektové dny, realizace autorských čtení), realizace čtenářských a matematických 

kroužků a klubů, realizace projektů, do kterých budou zapojeny knihovny, např.  

ve spolupráci s rodiči, literární a matematické soutěže apod. Další možností je 

realizace společných projektů různých škol v území. K zajištění cíle je vhodné využít  

i možností čerpání finančních prostředků z OP VVV v rámci projektů, tzv. šablon. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

1. Povinné opatření (téma) MAP - Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků 

ohrožených školním neúspěchem, Čtenářská a matematická gramotnost 

v základním vzdělávání 

2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření – uvedený cíl se váže na většinu 

volitelných i doporučených opatření  

Indikátory 

Počet projektů zavádějících a zkvalitňujících výukové metody realizované ve školách 

na podporu matematické a čtenářské gramotnosti. 

Počet společných aktivit škol a školských zařízení v souvislosti s matematickou a 

čtenářskou gramotností. 

Počet absolventů zapojených do vzdělávání v oblasti rozvoje matematické  

a čtenářské gramotnosti – počet realizovaných projektů z OP VVV. 
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PRIORITA  
1. Moderní, kvalitní a dostupné základní vzdělávání s ohledem na potřeby 

každého žáka  

Cíl a popis cíle 

1.4 Podmínky pro rozvoj polytechnického vzdělávání žáků na základních školách.  

Cílem je zajištění podmínek (tzn. vybavení, realizace vzdělávacích programů, 

popularizace) pro rozvoj polytechnického vzdělávání žáků na základních školách 

v území ORP Děčín.  

V některých školách jsou nedostatečné podmínky pro rozvoj polytechnického 

vzdělávání. Je třeba vybudování a vybavení dílen, vybavení speciálních učeben, tak 

aby se v této oblasti mohli realizovat žáci s mimořádným zájmem o polytechniku. Je 

nutné inovovat a zmodernizovat výuky polytechnických oborů, aby dokázaly zaujmout 

a podpořit zájem dětí o nové věci a rozvíjet tak jejich kreativitu. Současně je třeba 

odborných pedagogů, kteří by polytechnickou výchovu kvalifikovaně vyučovali. Proto 

je nutné zvýšení vědomostí pedagogů a to prostřednictvím realizace kurzů, seminářů, 

webinářů a DVPP, zamřených na výuku a práci s moderním vybavením. Nabízí se také 

cílená spolupráce s místními řemeslnými firmami, zejména v popularizaci řemesel. 

Polytechnické vzdělávání může mít návaznost na nasměrování některých žáků, jejichž 

zručnost a zájem bude ověřen právě při výběru učebních oborů, ve kterých by se mohli 

úspěšně uplatnit na trhu práce. Cíl má vazbu i na kariérové poradenství, které by mělo 

vycházejícím žákům (a jejich rodičům) pomoci ve volbě učebního oboru nebo školy 

s technickým zaměřením.  

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

 1. Povinné opatření (téma) MAP – Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků 

ohrožených školním neúspěchem 

2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření – Kariérové poradenství 

v základních školách 

Indikátory 

Počet projektů (dílen, učeben, laboratoří apod.) polytechnického vzdělávání.  

Počet aktivit se zapojením subjektů (podniků, SŠ, odborných škol) podporujících 

polytechnické vzdělávání. 

Počet vzdělávacích akcí zaměřených na polytechnické vzdělávání. 
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PRIORITA 
1. Moderní, kvalitní a dostupné základní vzdělávání s ohledem na potřeby 

každého žáka  

Cíl a popis cíle 

1.5 Kvalitní karierové poradenství na základních školách.  

Cílem je zajištění kvalitního kariérového poradenství na základních školách v ORP 

Děčín tak, aby absolventi základních škol využili naplno svých schopností v dalším 

studiu nebo v učebních oborech, které jsou pro ně vhodné. Tím se zvýší jejich šance 

na uplatnění v profesním životě.   

Zavést a rozvinout na školách v širším měřítku kariérové poradenství, které žákům 

napomůže při volbě vhodného povolání. V současné době v některých školách 

existuje kariérové poradenství. Součástí opatření a aktivit naplňujících tento cíl je 

rozvoj a využití forem spolupráce a propojení škol se soukromými podnikatelskými 

subjekty, středními a vysokými školami, učilišti, Úřadem práce ČR a v neposlední 

řadě s rodiči. Cílem je nastavení propracovaného kariérového poradenství (vč. 

vzdělávání pracovníků školy), uplatnění absolventů na trhu práce a spolupráce 

dotčených subjektů.  

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

1. Povinné opatření (téma) MAP – Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků 

ohrožených školním neúspěchem  

2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření - Kariérové poradenství 

v základních školách 

Indikátory 

Počet projektů/ aktivit řešících kvalitní kariérové poradenství.  

Počet společných aktivit ZŠ, SŠ, UŠ, zaměstnavatelů v oblasti kariérového 

poradenství (účast na dnech otevřených dveří, exkurze, besedy). 
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PRIORITA 
1. Moderní, kvalitní a dostupné základní vzdělávání s ohledem na potřeby 

každého žáka  

Cíl a popis cíle 

1.6 Podmínky pro rozvoj sociálních a občanských dovedností, rozvoj iniciativy, 

kreativity a dalších klíčových kompetencí žáků na základních školách.  

Cílem je příprava na aktivní zapojení do života v demokratické společnosti. Podpořit 

společenské dovednosti žáků prostřednictvím rozvoje občanské a civilní výchovy  

a kulturního povědomí, rozvojem kreativity a iniciativy se rozumí podpora 

žákovských projektů, sportovní aktivity a úspěch každého žáka (např. podporou 

žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování). 

Opatření a aktivity se zaměřují také na regionální témata, která bývají současným 

systémem vzdělávání často opomíjena. Nedílnou součástí tohoto cíle je připravit 

žáky na plnohodnotné a aktivní zapojení do občanského života, a aby také byli 

připraveni efektivně čelit nenadálým a těžko předvídatelným životním situacím. 

Podpořit výchovu dětí a žáků k poznávání a toleranci odlišných životních  

a kulturních hodnot. Součástí této aktivity jsou pedagogové, kteří předávají dětem  

a žákům získané vědomosti a rozvíjí jejich podnikavost a tvořivost. Proto je nutné 

vytvořit metodickou podporu pro vzdělávací předměty a navýšit podporu  

pro pedagogy ve formě DVPP, realizovat pro ně kurzy, semináře a webináře  

a podporovat předávání zkušeností mezi pedagogy. Dalším cílem je realizování 

prezentací prací žáků, žákovské projekty, soutěže mezi školami a soutěže pro žáky, 

využívání projektových dnů na školách a pořádání workshopů, v rámci zahraniční 

spolupráce, umožnit žákům zahraniční výměnné pobyty a stáže. 

Podpora utváření vlastního názoru, umění komunikovat, zvládat mezní situace, 
učení se empatii, rozvoj občanských kompetencí (školní samosprávy apod.), besedy 
s významnými osobnostmi apod., školní rozhlas, školní noviny …, žákovské projekty 
(kdy přípravu a realizaci řídí sami žáci), sportovní aktivity, průřezová témata 
(olympiády, hry v přírodě), sdílení dobré praxe mezi dalšími školními kolektivy.  

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

1. Povinné opatření (téma) MAP – Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků 

ohrožených školním neúspěchem  

2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření – uvedený cíl se váže  

na většinu volitelných i doporučených opatření  

Indikátory 

Počet aktivit/projektů realizovaných ve školách pro rozvoj sociálních a občanských 

kompetencí.  

Počet aktivit/projektů realizovaných ve školách pro rozvoj sociálních a občanských 

kompetencí v rámci spolupráce škol. 

Počet žákovských projektů.  
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Cíle MAP vs. Povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) Postupů MAP se 3 úrovněmi vazby  
(X – slabá, XX – střední, XXX – silná) 

  Cíl 1.1 Cíl 1.2 Cíl 1.3 Cíl 1.4 Cíl 1.5 Cíl 1.6 

Povinné 
opatření 1 

Předškolní vzdělávání 
a péče: dostupnost – 
inkluze – kvalita 

      

Povinné 
opatření 2 

Čtenářská a 
matematická 
gramotnost 
v základním vzdělávání 

X XXX XXX   XX 

Povinné 
opatření 3 

Inkluzivní vzdělávání a 
podpora dětí a žáků 
ohrožených školním 
neúspěchem 

XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

Doporučené 
opatření 1 

Rozvoj podnikavosti a 
iniciativy dětí a žáků 

XX XXX XXX XXX XX XXX 

Doporučené 
opatření 2 

Rozvoj kompetencí 
dětí a žáků v 
polytechnickém 
vzdělávání 

XX XXX  XXX XX X 

Doporučené 
opatření 3 

Kariérové poradenství 
v základních školách 

XX XXX  XXX XXX XXX 

Průřezové 
a volitelné 
opatření 1 

Smysluplné trávení 
volného času  

 XXX XXX XX  X 

Průřezové 
a volitelné 
opatření 

Rozvoj digitálních 
kompetencí dětí 
a žáků  

XXX XXX   X XXX 

Průřezové 
a volitelné 
opatření 

Rozvoj kompetencí 
dětí a žáků 
pro využívání cizího 
jazyka 

XXX XXX XX  X XXX 

Průřezové 
a volitelné 
opatření 

Rozvoj sociálních 
a občanských 
kompetencí dětí 
a žáků  

 XXX XX   XXX 

Průřezové 
a volitelné 
opatření 

Rozvoj kulturního 
povědomí a vyjádření 
dětí a žáků  

 XXX XX   XXX 

Průřezové 
a volitelné 
opatření 

Rozvoj matematických 
a čtenářských 
pregramotností 
v předškolním 
vzdělávání 
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PRIORITA  2. Infrastruktura, rekonstrukce, údržba 

Cíl a popis cíle 

2.1 Infrastruktura - rekonstrukce. 

Cílem je zajištění modernizace i náročnějších nutných rekonstrukcí infrastruktury 

pro vzdělávání na základních školách v území ORP Děčín včetně rekonstrukce 

zahrad, pozemků, hřišť a dalších venkovních prostor. 

Řada škol a školských zařízení potřebuje rozsáhlejší rekonstrukce (např. 

rekonstrukce topných systémů, vnitřních rozvodů, elektroinstalace apod.), tyto 

aktivity však nejsou podporovány v rámci IROP. Na tyto investice chybějí 

zřizovatelům finance a v současné době je možné čerpat pouze z dalšího OP (OPŽP) 

na projekty, které sníží energetickou náročnost budov. Na rozsáhlé vnitřní investice 

dotační titul chybí.  

V případě Mateřských škol jsou investice nezpůsobilé, pokud se nejedná  

o projekt, v rámci kterého se navyšuje kapacita MŠ.  

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

1. Povinné opatření (téma) MAP – Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků 

ohrožených školním neúspěchem  

Indikátory 
Počet projektů řešících rekonstrukce škol a školských zařízení. 

Počet projektů řešících zkvalitňování školních objektů. 



 

MAS Labské skály, z.s. 
ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s. 

       
        

143 

 

 

  

PRIORITA 
3 Kvalitní a moderní předškolní vzdělávání s ohledem na dostupnost 

a inkluzi  

Cíl a popis cíle 

3.1 Rozvoj infrastruktury pro předškolní vzdělávání, vč. rekonstrukcí a vybavení 

s ohledem na dostupnost a inkluzi. 

Cílem je do roku 2023 zrekonstruovat a moderně vybavit školy či školská zařízení 

pro předškolní vzdělávání podle potřeb. V případě potřeby vybudování nových 

kapacit, pokud v průběhu období budou potřebné. Tak bude předškolní vzdělávání 

dostupné všem. Současně vzhledem k inkluzi je třeba zajistit bezbariérovost těchto 

zařízení a nastolit podmínky pro zařazení dvouletých dětí do systému předškolního 

vzdělávání.  

Řada zařízení pro předškolní vzdělávání sídlí v energeticky náročných budovách. 

Chybí bezbariérovost, jsou potřebné rekonstrukce rozvodů (voda, topení apod.), 

rekonstrukce (resp. modernizace a zajištění bezbariérovosti) sociálních zařízení  

a podobně. Mnohdy je třeba investic do vybavení školních zahrad (herní prvky, 

dětská hřiště), dále pak do vybavení interaktivními učebními pomůckami.  

V některých mateřských školách je velký počet dětí ve třídách, je třeba vybudovat 

další prostory bez navýšení současné kapacity tak, aby byl umožněn individuální 

přístup k dětem. K naplnění tohoto cíle je třeba zajistit dostatek finančních zdrojů 

využitím stávajících i budoucích možností čerpání dotací z ESF (IROP),  

ale i dotačních titulů z národních zdrojů. Je třeba také důsledně plánovat investice, 

zde napomůže rozvoj vzájemné spolupráce mezi školami, školskými zařízeními a 

zřizovateli a společná tvorba koncepcí rozvoje, které budou respektovány.   

V případě potřeb na zvýšení kapacit mateřských škol, které se mohou projevit 

v důsledku demografického vývoje, je potřeba včas reagovat a vývoj sledovat.  

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

1. Povinné opatření (téma) MAP – Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – 

inkluze – kvalita  

2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření - vazby na všechna průřezová a 

volitelná opatření (dle typu konkrétní aktivity) 

Indikátory 

Počet projektů řešících bezbariérovost předškolních zařízení. 

Počet projektů řešících investice do infrastruktury a vybavení do předškolního 

vzdělávání. 
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PRIORITA 
3. Kvalitní a moderní předškolní vzdělávání s ohledem na dostupnost 

a inkluzi 

Cíl a popis cíle 

3.2 Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání z hlediska personálních kapacit  

a speciálního vybavení.  

Spokojenost uživatelů předškolních zařízení, tj. rodičů dětí a dětí samotných, může 

zajistit jen kvalitní personál, který bude dostatečně ke své práci motivovaný. 

Personální kapacity se odvíjejí od potřeb jednotlivých zařízení, kterými jsou potřeby 

jak pedagogických pracovníků, tak nepedagogických pracovníků. Současně je 

důležité celoživotní vzdělávání a osobnostní rozvoj, zejména k osvojování nových 

metod, ale i odborností, problematiky logopedie, případně další. Důležitým 

aspektem, na který je nutné brát zřetel, je zajištění bezproblémového přechodu 

dětí na základní stupeň vzdělávání.  

Zajistit pro děti v mateřské škole takové podmínky pro jejich vzdělávání, které 

reflektují možnosti dětí, jejich potřeby ve vztahu k jejich aktuálnímu věku, rozvíjejí  

a podporují výchovu dětí, respektují míru nadání i dopady zdravotního stavu  

do jejich přípravy na školní docházku. 

K zajištění cíle je vhodné využít možností čerpání finančních prostředků z OP VVV 

v rámci projektů, tzv. šablon, který je zaměřen na personální podporu MŠ (školní 

asistent, chůva) osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů (vzdělávání)  

a usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.  

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

1. Povinné opatření (téma) MAP – Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – 

inkluze – kvalita  

2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření - vazby na všechna průřezová a 

volitelná opatření (dle typu konkrétní aktivity) 

Indikátory 

Počet úvazků pedagogických i nepedagogických pracovníků podpořených z projektů 

OP VVV.  

Počet absolventů DVPP v MŠ. 

Počet projektů řešících vzdělávací pomůcky pro MŠ. 
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PRIORITA 
3 Kvalitní a moderní předškolní vzdělávání s ohledem na dostupnost 

a inkluzi  

Cíl a popis cíle 

3.3 Rozvoj matematické a čtenářské pregramotnosti, rozvoj cizích jazyků  

a polytechnická výchova.  

Cílem je zajištění podmínek (vybavení i personální zajištění) rozvoje matematické  

a čtenářské pregramotnosti, výuka cizích jazyků a polytechnická výchova.  

Tento cíl je možné naplnit realizací vzdělávacích programů v rámci DVPP, 

zaměřených na aktuální témata. Vhodná je také vzájemná spolupráce mateřských 

škol, realizace společných aktivit a projektů (kooperace), sdílení dobré praxe mezi 

pedagogy i školami/školskými zařízeními. Vybavení škol učebními pomůckami, 

potřebnými k naplnění rozvoje požadovaných kompetencí. 

Zabezpečení logopedické prevence odbornými pracovníky. V rámci polytechnické 

výchovy vést děti k rozvoji manuální zručnosti.  

K zajištění cíle je vhodné využít i možností čerpání finančních prostředků z OP VVV 

v rámci projektů, tzv. šablon. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

1. Povinné opatření (téma) MAP – Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – 

inkluze - kvalita  

2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření - vazby na všechna průřezová a 

volitelná opatření (dle typu konkrétní aktivity) 

Indikátory 

Počet cílených projektů k rozvoji matematické a čtenářské pregramotnosti, výuky 

cizích jazyků a polytechnické výchovy.  

Počet projektů aktivit v oblastech předškolního vzdělávání ve spolupráci s dalšími 

aktéry. 

Počet absolventů zapojených do vzdělávání v oblasti rozvoje matematické  

a čtenářské pregramotnosti – počet realizovaných projektů z OP VVV. 
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Cíle MAP vs. Povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) Postupů MAP se 3 úrovněmi vazby  
(X – slabá, XX – střední, XXX – silná) 

  Cíl 3.1 Cíl 3.2 Cíl 3.3    

Povinné 
opatření 1 

Předškolní vzdělávání 
a péče: dostupnost – 
inkluze – kvalita 

XXX XXX XXX    

Povinné 
opatření 2 

Čtenářská a 
matematická 
gramotnost 
v základním vzdělávání 

 X XXX    

Povinné 
opatření 3 

Inkluzivní vzdělávání a 
podpora dětí a žáků 
ohrožených školním 
neúspěchem 

X XX XXX    

Doporučené 
opatření 1 

Rozvoj podnikavosti a 
iniciativy dětí a žáků 

 X XX    

Doporučené 
opatření 2 

Rozvoj kompetencí 
dětí a žáků v 
polytechnickém 
vzdělávání 

XXX XX XXX    

Doporučené 
opatření 3 

Kariérové poradenství 
v základních školách 

      

Průřezové 
a volitelné 
opatření 1 

Smysluplné trávení 
volného času  

      

Průřezové 
a volitelné 
opatření 

Rozvoj digitálních 
kompetencí dětí 
a žáků  

X  XX    

Průřezové 
a volitelné 
opatření 

Rozvoj kompetencí 
dětí a žáků 
pro využívání cizího 
jazyka 

X XXX XXX    

Průřezové 
a volitelné 
opatření 

Rozvoj sociálních a 
občanských 
kompetencí dětí 
a žáků  

 
 

 
    

Průřezové 
a volitelné 
opatření 

Rozvoj kulturního 
povědomí a vyjádření 
dětí a žáků  

X  XX    

Průřezové 
a volitelné 
opatření 

Rozvoj matematických 
a čtenářských 
pregramotností 
v předškolním 
vzdělávání 

 XX XXX    
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Priorita  4 Zájmové a neformální vzdělávání 

Cíl a popis cíle 

4.1 Propojení škol a organizací poskytujících neformální a zájmové vzdělávání. 

Propojování a sdílení jak fyzického materiálu a prostor, tak výměna zkušeností. 

Společné aktivity zájmových skupin. 

V řadě obcí a měst v území ORP existují neziskové organizace, které se zabývají 

neformálním a zájmovým vzděláváním dětí. Jedná se o typy organizací, jako jsou 

hasiči, rybáři, včelaři, sportovci, místní spolky. V rámci těchto organizací probíhá 

vzdělávání dětí formou volnočasových aktivit, které je žádoucí rozvíjet  

a podporovat. Tyto organizace by mohly v rámci spolupráce využívat v době 

mimo vyučování prostory škol ke své činnosti.  

Vazba na povinná 
a doporučená 
opatření (témata) 
dle Postupů MAP 

1. Povinné opatření (téma) MAP - vazby na všechna povinná opatření (dle typu 

konkrétní aktivity) 

2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření - vazby na všechna průřezová 

a volitelná opatření (dle typu konkrétní aktivity) 

Indikátory 
Počet společných aktivit s dětmi/žáky. 

Počet zapojených škol do aktivit neformálního a zájmového vzdělávání. 
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Priorita 4 Zájmové a neformální vzdělávání 

Cíl a popis cíle 

4.2 Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělání.  

Cílem je podpořit kvalitu, rozvoj a spektrum nabízeného zájmového a neformálního 

vzdělávání zajištěním vhodně vybavených prostor s dostatečnou kapacitou. 

Podpořit výstavbu, rekonstrukci, modernizaci zázemí pro neformální a zájmové 

vzdělávání, vybavit zázemí pro aktivity, stavební úpravy, pořízení vybavení pro 

zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního 

vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických  

i řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi 

tak, aby nedocházelo k diskriminaci žáků a nedostatečnému rozvoji oborů. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

1. Povinné opatření (téma) MAP – Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – 

inkluze – kvalita, Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření – vazby na všechna průřezová  

a volitelná opatření (dle typu konkrétní aktivity) 

Indikátory 
Počet projektů řešících investice do vybavení.  

Počet projektů zacílených na stavební úpravy či rekonstrukce. 
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Priorita  4 Zájmové a neformální vzdělávání 

Cíl a popis cíle 

4.3 Rozšíření nabídky neformálního a zájmového vzdělávání.  

Doplnění nabídky vzdělávání v území pro rozvoj kompetencí dětí a žáků o oblasti 

vědy a technologií polytechnického vzdělávání, digitálních kompetencí, aktivního 

používání cizího jazyka, podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, kulturního povědomí, 

zdravého životního stylu a sebevyjádření dětí a žáků. Rozšíření volnočasových 

aktivit lze podpořit zajištěním stabilní finanční podpory na rozvoj a udržení 

volnočasových a neformálně vzdělávacích aktivit na školách, DDM i v NNO. Cílem je 

podpořit rozvoj, rozšíření a další zkvalitnění systému zájmového a neformálního 

vzdělávání. Školy, včetně těch v menších v obcích, DDM a NNO umí nabídnout 

různé formy trávení volného času, jak dětem a žákům, tak rodičům. Nabídku 

(zkvalitnění a rozšíření) programů pro trávení volného času dětí a žáků (vč. 

fyzického rozvoje) by mohl podpořit v budoucnu připravovaný projekt z OP VVV. 

Důležitým cílem je dále podpora vzdělávání pedagogických i nepedagogických 

pracovníků v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání, aby mohly být výše 

uvedené aktivity dobře a kvalitně personálně zajištěny. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

1. Povinné opatření (téma) MAP - vazby na všechna povinná opatření (dle typu 

konkrétní aktivity) 

2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření - vazby na všechna průřezová a 

volitelná opatření (dle typu konkrétní aktivity) 

Indikátory 
Počet kurzů/kroužků/dalších aktivit neformálního nebo zájmového vzdělávání. 

Počet škol/školských zařízení, DDM, NNO zapojených do čerpání z OP VVV. 
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Priorita  4 Zájmové a neformální vzdělávání 

Cíl a popis 
cíle 

4.4 Vyhovující prostory ZUŠ a rozvoj ZUŠ  

Cíl bude naplněn realizací projektů, které zlepší zázemí ZUŠ a zajistí bezbariérovost 

budov, kde školy sídlí. Problémem je v současné době využití stávajících dotačních 

titulů, kde jsou možnosti pro ZUŠ omezeny. Stejně tak zatím nemohou žádat 

prostřednictvím „šablon“ z OP VVV. V případě, že dojde ke změně v pravidlech 

čerpání, je cílem maximálně využít možnosti čerpání z ESF.  

ZUŠ organizují přípravné studium pro žáky od 5 let, základní studium I. stupně (7 roků) 

a II. stupně (4 roky) a studium pro dospělé (4 roky), případně studium s rozšířeným 

počtem vyučovacích hodin. V roce 2010 byl MŠMT ČR vydán Rámcový vzdělávací 

program pro základní umělecké vzdělávání, podle kterého školy samy zpracovávaly 

školní vzdělávací programy s účinností od září 2012 (mimo některé pilotní školy). Tím 

se pevně usadily v systému českého uměleckého školství ve své specifické podobě. Tyto 

školy pracují s nadanými žáky a stejně tak jako ostatních škol se jich týká inkluze. Řada 

těchto škol sídlí v budovách starší zástavby, které nesplňují energetické standardy, je 

třeba řešit opatření k zajištění bezbariérovosti, obnovu vybavení apod.  

Současně i v ZUŠ jsou potřeba pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci (asistenti), kteří 

pomohou naplňovat zajištění inkluzivního vzdělávání.  

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

1. Povinné opatření (téma) MAP - vazby na všechna povinná opatření (dle typu 

konkrétní aktivity) 

2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření - vazby na všechna průřezová a 

volitelná opatření (dle typu konkrétní aktivity) 

Indikátory Počet projektů řešících rozvoj ZUŠ 
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Cíle MAP vs. Povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) Postupů MAP se 3 úrovněmi vazby  
(X – slabá, XX – střední, XXX – silná) 

  Cíl 4.1 Cíl 4.2 Cíl 4.3 Cíl 4.4   

Povinné 
opatření 1 

Předškolní vzdělávání 
a péče: dostupnost – 
inkluze – kvalita 

X X XX X   

Povinné 
opatření 2 

Čtenářská a 
matematická 
gramotnost 
v základním vzdělávání 

XX X X X   

Povinné 
opatření 3 

Inkluzivní vzdělávání 
a podpora dětí a žáků 
ohrožených školním 
neúspěchem 

X X XX X   

Doporučené 
opatření 1 

Rozvoj podnikavosti a 
iniciativy dětí a žáků 

XXX  X    

Doporučené 
opatření 2 

Rozvoj kompetencí 
dětí a žáků 
v polytechnickém 
vzdělávání 

X X X    

Doporučené 
opatření 3 

Kariérové poradenství 
v základních školách 

      

Průřezové 
a volitelné 
opatření 

Smysluplné trávení 
volného času  

XXX X XX X   

Průřezové 
a volitelné 
opatření 

Rozvoj digitálních 
kompetencí dětí a žáků  

XX X X X   

Průřezové 
a volitelné 
opatření 

Rozvoj kompetencí 
dětí a žáků 
pro využívání cizího 
jazyka 

X  X X   

Průřezové 
a volitelné 
opatření 

Rozvoj sociálních a 
občanských 
kompetencí dětí a žáků  

X 
 
 

X X   

Průřezové 
a volitelné 
opatření 

Rozvoj kulturního 
povědomí a vyjádření 
dětí a žáků  

X  X X   

Průřezové 
a volitelné 
opatření 

Rozvoj matematických 
a čtenářských 
pregramotností 
v předškolním 
vzdělávání  

X  X X   
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Priorita 5. Spolupráce, síťování a sdílení  

Cíl a popis 
cíle 

5.1 Cílená spolupráce relevantních aktérů vzdělávání v území ORP Děčín.  

Oblast spolupráce je nesmírně důležitá pro účelné využití všech kapacit, zkušeností, 

poznatků, které v území existují. Některé školy nabízejí (na základě provedeného 

průzkumu) své kapacity (hřiště, tělocvičny, výtvarné ateliéry) a zkušenosti -

mezinárodní projekty, společné sportovní soutěže apod. Spolupráce bude probíhat 

 i na úrovni sdílení excelentních pedagogů – odborníků mezi školami, sdílení dobré 

praxe, stáže apod. Důležitou formou spolupráce je setkávání a pořádání společných 

aktivit pro cílové skupiny (olympiády, exkurze apod.). 

Všichni aktéři ve vzdělávání spolu aktivně spolupracují a vytvářejí tak prostředí  

pro rozvoj kvalitního vzdělávání, účastní se setkávání, aktivně se zapojují do řešení 

aktuálních témat jak na vertikální, tak i horizontální úrovni. Realizují se pravidelné 

schůzky ředitelů škol se zřizovateli, sdílí se odborníci, školy spolupracují se zřizovateli, 

rodiči např. v rámci tzv. odborně zaměřeného tematického setkávání, organizacemi 

zájmového a neformálního vzdělávání, se ZUŠ a s dalšími organizacemi, které  

v regionu v oblasti vzdělávání působí. 

Ke zvýšení kvality vzdělávání je přínosná spolupráce s organizacemi mimo hlavní 

vzdělávací proud. Tato spolupráce umožňuje dětem a žákům využít teoretické znalosti 

v prostředí praxe, rozšířit si obzory v dalších oblastech života a uvědomit si v jakém 

oboru se chtějí realizovat, výhody a povinnosti zvoleného oboru. 

Cílem je: podpořit spolupráci aktérů ve vzdělávání s místními firmami pro podporu 

např. polytechnického vzdělávání, kariérní poradenství – spolupráce s Úřady práce, 

spolupráce s knihovnami, spolupráce s DDM, ZUŠ, mateřskými a rodinnými centry, 

dětskými kluby, atd. Spolupráce se středními školami, spolupráce se zájmovými 

skupinami z oblasti kultury (např. taneční a pěvecké sbory), spolupráce s NNO. 

K zajištění cíle je vhodné využít i možností čerpání finančních prostředků z OP VVV 

v rámci projektů, tzv. šablon. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

1. Povinné opatření (téma) MAP - vazby na všechna povinná opatření (dle typu 

konkrétní aktivity) 

2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření - vazby na všechna průřezová a 

volitelná opatření (dle typu konkrétní aktivity) 

Indikátory 

Počet sdílených kapacit. 

Počet projektů/aktivit ve spolupráci více aktérů vzdělávání 

Počet aktivit ve spolupráci s rodiči dětí a žáků 
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Priorita 5. Spolupráce, síťování a sdílení  

Cíl a popis 
cíle 

5.2 Excelentní vzdělávací prostory.  

V rámci rozvíjení spolupráce, síťování a sdílení je předpoklad že budou realizovány  

i projekty, které mohou být svojí povahou a zaměřením považovány za excelentní 

vzdělávací prostory nebo projekty na rozvoj klíčových kompetencí v oblasti zájmového 

a neformálního vzdělávání (např. mini IQ park, a podobné projekty). Tyto excelentní 

prostory budou sdíleny více školami a aktéry vzdělávání v území. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

1. Povinné opatření (téma) MAP - vazby na všechna povinná opatření (dle typu 

konkrétní aktivity) 

2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření - vazby na všechna průřezová a 

volitelná opatření (dle typu konkrétní aktivity) 

Indikátory Počet projektů na excelentní vzdělávací prostory. 

(Pozn. nutná vazba na KAP) 
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Cíle MAP vs. Povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) Postupů MAP se 3 úrovněmi vazby  
(X – slabá, XX – střední, XXX – silná) 

  Cíl 5.1 Cíl 5.2.     

Povinné 
opatření 1 

Předškolní vzdělávání 
a péče: dostupnost – 
inkluze – kvalita 

XX XX     

Povinné 
opatření 2 

Čtenářská a 
matematická 
gramotnost 
v základním vzdělávání 

XX XXX     

Povinné 
opatření 3 

Inkluzivní vzdělávání 
a podpora dětí a žáků 
ohrožených školním 
neúspěchem 

XX XX     

Doporučené 
opatření 1 

Rozvoj podnikavosti 
a iniciativy dětí a žáků 

XX XX     

Doporučené 
opatření 2 

Rozvoj kompetencí 
dětí a žáků 
v polytechnickém 
vzdělávání 

XX XX     

Doporučené 
opatření 3 

Kariérové poradenství 
v základních školách 

XX XX     

Průřezové 
a volitelné 
opatření 1 

Smysluplné trávení 
volného času  

XX XX     

Průřezové 
a volitelné 
opatření 

Rozvoj digitálních 
kompetencí dětí a žáků  

XX XX     

Průřezové 
a volitelné 
opatření 

Rozvoj kompetencí 
dětí a žáků 
pro využívání cizího 
jazyka 

XX XX     

Průřezové 
a volitelné 
opatření 

Rozvoj sociálních 
a občanských 
kompetencí dětí a žáků  

XX XX     

Průřezové 
a volitelné 
opatření 

Rozvoj kulturního 
povědomí a vyjádření 
dětí a žáků  

XX XX     

Průřezové 
a volitelné 
opatření 

Rozvoj matematických 
a čtenářských 
pregramotností 
v předškolním 
vzdělávání 

XX XX     
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5 REFERENČNÍ RÁMEC 
Tato kapitola poskytuje v závěru této části dokumentu přehledovou tabulku o nastavených 

prioritách, daných strategických cílech a zvolených indikátorech. 

Priorita Strategický cíl Indikátor 

1. Moderní, 
kvalitní a 
dostupné základní 
vzdělávání 
s ohledem na 
potřeby každého 
žáka 

1.1 Modernizace a zkvalitnění 
infrastruktury pro základní 
vzdělávání s ohledem na klíčové 
kompetence (výuka cizích 
jazyků, přírodní vědy, technické 
a řemeslné obory, práce 
s digitálními technologiemi) 
s ohledem na dostupnost 
(bezbariérovost) a s ohledem na 
budoucí uplatnění žáků v dalším 
vzdělávacím procesu a na trhu 
práce.  

Počet projektů řešících bezbariérovost v ZŠ. 

Počet projektů řešících učebny a vybavení pro klíčové 
kompetence v ZŠ. 

Počet škol/školských zařízení zapojených do čerpání 
z IROP. 

1.2 Dostatek kvalifikovaných a 
motivovaných pedagogů a 
dalších pracovníků (školních 
psychologů, asistentů pedagoga 
i nepedagogických pracovníků). 

Počet absolventů DPVV v ZŠ. 

Počet aktivit pedagogických pracovníků zaměřených 
na jejich síťování, sdílení zkušeností, počet výměnných 
aktivit, hospitací na školách. 

Počet úvazků školních psychologů, asistentů pedagoga 
i nepedagogických pracovníků podpořených z projektu 
OP VVV. 

1.3 Rozvoj matematické a 
čtenářské gramotnosti žáků na 
základních školách. 

Počet absolventů zapojených do vzdělávání v oblasti 
rozvoje matematické a čtenářské gramotnosti – počet 
realizovaných projektů z OP VVV. 

Počet projektů zavádějících a zkvalitňujících výukové 
metody realizované ve školách na podporu 
matematické a čtenářské gramotnosti. 

Počet společných aktivit škol a školských zařízení v 
souvislosti s matematickou a čtenářskou gramotností. 

1.4 Rozvoj polytechnického 
vzdělávání žáků na základních 
školách. 

Počet aktivit se zapojením subjektů (podniků, SŠ, 
odborných škol) podporujících polytechnické 
vzdělávání. 

Počet projektů (dílen, učeben, laboratoří apod.) 
polytechnického vzdělávání.  

Počet vzdělávacích akcí zaměřených na polytechnické 
vzdělávání. 

1.5 Kvalitní kariérové 
poradenství na základních 
školách. 

Počet projektů/ aktivit řešících kvalitní kariérové 
poradenství.  

Počet společných aktivit ZŠ, SŠ, UŠ, zaměstnavatelů 
v oblasti kariérového poradenství (účast na dnech 
otevřených dveří, exkurze, besedy). 

1.6 Rozvoj sociálních a 
občanských dovedností, rozvoj 
iniciativy, kreativity a dalších 
klíčových kompetencí žáků na 
základních školách. 

Počet aktivit/projektů realizovaných ve školách pro 
rozvoj sociálních a občanských kompetencí v rámci 
spolupráce škol. 

Počet aktivit/projektů realizovaných ve školách pro 
rozvoj sociálních a občanských kompetencí. 

Počet žákovských projektů. 
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2. Infrastruktura, 
rekonstrukce, 
údržba 

2.1 Infrastruktura – 
rekonstrukce. 

Počet projektů řešící rekonstrukce škol a školských 
zařízení. 

Počet projektů řešící zkvalitňování školských objektů. 

3. Kvalitní a 
moderní 
předškolní 
vzdělávání 
s ohledem na 
dostupnost a 
inkluzi 

3.1 Rozvoj infrastruktury pro 
předškolní vzdělávání, vč. 
rekonstrukcí a vybavení 
s ohledem na dostupnost a 
inkluzi. 

Počet projektů řešící bezbariérovost předškolních 
zařízení. 

Počet projektů řešících investice do infrastruktury a 
vybavení do předškolního vzdělávání. 

3.2 Podpora kvalitního a 
inkluzivního vzdělávání 
z hlediska personálních kapacit a 
speciálního vybavení. 

Počet absolventů DVPP v MŠ. 

Počet projektů řešících vzdělávací pomůcky pro MŠ. 

Počet úvazků pedagogických i nepedagogických 
pracovníků podpořených z projektů OP VVV. 

3.3 Rozvoj matematické a 
čtenářské pregramotnosti, 
rozvoj cizích jazyků a 
polytechnická výchova. 

Počet absolventů zapojených do vzdělávání v oblasti 
rozvoje matematické a čtenářské pregramotnosti – 
počet realizovaných projektů z OP VVV. 

Počet cílených projektů k rozvoji matematické a 
čtenářské pregramotnosti, výuky cizích jazyků a 
polytechnické výchovy. 

Počet projektů aktivit v oblastech předškolního 
vzdělávání ve spolupráci s dalšími aktéry. 

4. Zájmové a 
neformální 
vzdělávání 

4.1 Propojení škol a organizací 
poskytujících neformální a 
zájmové vzdělávání. 

Počet společných aktivit s dětmi/žáky. 

Počet zapojených škol do aktivit neformálního a 
zájmového vzdělávání. 

4.2 Podpora infrastruktury pro 
zájmové a neformální vzdělání. 

Počet projektů řešících investice do vybavení. 

Počet projektů zacílených na stavební úpravy či 
rekonstrukce. 

4.3 Rozšíření nabídky 
neformálního a zájmového 
vzdělávání. 

Počet kurzů/kroužků/dalších aktivit neformálního 
nebo zájmového vzdělávání. 

Počet škol/školských zařízení, DDM, NNO zapojených 
do čerpání z OP VVV 

4.4 Vyhovující prostory ZUŠ a 
rozvoj ZUŠ. 

Počet projektů řešící rozvoj ZUŠ 

Počet projektů/aktivit ve spolupráci více aktérů 
vzdělávání 

5. Spolupráce, 
síťování a sdílení  

5.1 Cílená spolupráce 
relevantních aktérů vzdělávání 
v území ORP Děčín. 

Počet sdílených kapacit. 

5.2 Excelentní vzdělávací 
prostory. 

Počet projektů na excelentní vzdělávací prostory. 
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1 ÚVOD 

Akční plán pro území SO ORP Děčín na období 2017/2018 je součástí dokumentu Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín. K sestavení Akčního plánu byl využit Strategický rámec MAP 

pro území SO ORP Děčín (dále též jen „SR“), především co se týká nastavených cílů SR. Tyto cíle byly 

dále rozvedeny v podobě Opatření MAP, na které byly navázány aktivity zapojených aktérů 

vzdělávání ve sledovaném území, které naplňují stanovené cíle. Strategický rámec a aktivity nejsou 

od sebe odtržené. Plán aktivit navazuje přímo na vizi, priority a jejich cíle. Aktivity musí naplňovat cíle 

priorit.  

Samotná Opatření MAP jsou zpracována ve formě jednoduchých karet, ve kterých jsou krom 

samotného popisu a zdůvodnění Opatření, uvedeny i rámcové příklady aktivit, které naplňují 

uvedené cíle. Samotné aktivity jsou uvedeny v Příloze č. 7. Infrastruktura je již popsána v přílohách 

Strategického rámce MAP (Příloha č. 6), proto je na něj odkazováno v textu jednotlivých Opatření, 

především u těch, které jsou cíleny na řešení bezbariérovosti, zřizování učeben a vybavení, 

rekonstrukce a další zkvalitňování škol a školských zařízení. 

Aktivity, které jsou plánovány přes Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování, byly 

rozklíčovány na jednotlivé Aktivity dle Šablon, které si daná škola zvolila. Vzhledem k tomu, že Roční 

akční plán je živý dokument, nemají indikátory nastaveny výchozí ani cílové hodnoty. Sledován bude 

pouze procentuální poměr mezi počtem plánovaných aktivit a projektů a počtem uskutečněných 

aktivit a projektů. Indikátory byly stanoveny v souladu s SR MAP tak, aby bylo možné hodnotit projekt 

MAP jako celek. 
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2 PŘEHLED OPATŘENÍ VE VAZBĚ NA STRATEGICKÉ CÍLE A PRIORITY  

Priorita Cíle Opatření 

1. Moderní, 
kvalitní a 
dostupné 
základní 
vzdělávání 
s ohledem na 
potřeby každého 
žáka 

1.1 Modernizace a zkvalitnění 
infrastruktury pro základní 
vzdělávání s ohledem na klíčové 
kompetence… 

1.1.1 Zajištění bezbariérovosti základních škol 

1.1.2 Vybavení učeben pro oblast přírodních věd, 
matematické a čtenářské gramotnosti, IT, cizích jazyků, 
včetně zahrad a venkovních učeben, realizace nových 
učeben 

1.2 Dostatek kvalifikovaných a 
motivovaných pedagogů a 
dalších pracovníků (školních 
psychologů, asistentů pedagoga 
i nepedagogických pracovníků). 

1.2.1 Vzdělávání pro pedagogy a další pracovníky v oblasti 
vzdělávání na základních školách 

1.2.2 Personální zajištění základních škol 

1.3 Rozvoj matematické a 
čtenářské gramotnosti žáků na 
základních školách. 

1.3.1 Moderní výukové metody v oblasti matematické a 
čtenářské gramotnosti 

1.3.2 Zvýšení motivace žáků ve vztahu k matematické a 
čtenářské gramotnosti 

1.4 Rozvoj polytechnického 
vzdělávání žáků na základních 
školách. 

1.4.1 Vybudování a vybavení potřebných prostor pro 
polytechnické vzdělávání 

1.4.2 Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání na 
základních školách 

1.5 Kvalitní kariérové 
poradenství na základních 
školách. 

1.5.1 Zavedení efektivního kariérového poradenství 

1.6 Rozvoj sociálních a 
občanských dovedností, rozvoj 
iniciativy, kreativity a dalších 
klíčových kompetencí žáků na 
základních školách. 

1.6.1 Rozvoj občanských kompetencí žáků na základních 
školách 

1.6.2 Podpora žákovských projektů a aktivit 

1.6.3 Podpora sportů a pohybových aktivit, vč. hřišť a 
vybavení 

2. Infrastruktura, 
rekonstrukce, 
údržba 

2.1 Infrastruktura – 
rekonstrukce. 

2.1.1 Rekonstrukce a zkvalitňování škol a školských zařízení 
mimo rámec IROP 

3. Kvalitní a 
moderní 
předškolní 
vzdělávání 
s ohledem na 
dostupnost a 
inkluzi 

3.1 Rozvoj infrastruktury pro 
předškolní vzdělávání, vč. 
rekonstrukcí a vybavení 
s ohledem na dostupnost a 
inkluzi. 

3.1.1 Zajištění bezbariérovosti mateřských škol 

3.1.2 Rozvoj infrastruktury dle potřeb předškolního 
vzdělávání 

3.2 Podpora kvalitního a 
inkluzivního vzdělávání 
z hlediska personálních kapacit a 
speciálního vybavení. 

3.2.1 Další vzdělávání pro pedagogy a další pracovníky v 
oblasti inkluzivního vzdělávání v mateřských školách 

3.2.2 Personální zajištěnost mateřských škol 

3.2.3 Vybavení mateřských škol speciálními pomůckami 

3.3 Rozvoj matematické a 
čtenářské pregramotnosti, 
rozvoj cizích jazyků, 
polytechnické výchovy a dalších 
klíčových oblastí. 

3.3.1 Moderní vzdělávání v oblasti matematické a 
čtenářské pregramotnosti, rozvoje cizích jazyků, 
polytechnické výchovy a dalších klíčových oblastí.  
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4. Zájmové a 
neformální 
vzdělávání 

4.1 Propojení škol a organizací 
poskytujících neformální a 
zájmové vzdělávání. 

4.1.1 Navazování systematické spolupráce škol a organizací 
poskytujících neformální vzdělávání 

4.2 Podpora infrastruktury pro 
zájmové a neformální vzdělání. 

4.2.1 Úpravy prostor v souvislosti s klíčovými 
kompetencemi v zájmovém a neformálním vzdělávání 

4.2.2 Vybavení pro rozvoj zájmového a neformálního 
vzdělávání 

4.3 Rozšíření a zkvalitnění 
nabídky neformálního a 
zájmového vzdělávání.  

4.3.1 Rozšíření aktivit neformálního a zájmového 
vzdělávání 

4.3.2 Zkvalitnění aktivit neformálního a zájmového 
vzdělávání 

4.4 Vyhovující prostory ZUŠ a 
rozvoj ZUŠ. 

4.4.1 Zajištění bezbariérovosti a kapacitní zajištěnost ZUŠ 

4.4.2 Rozvoj vybavení a modernizace ZUŠ 

5. Spolupráce, 
síťování a sdílení  

5.1 Cílená spolupráce 
relevantních aktérů vzdělávání 
v území ORP Děčín. 

5.1.1 Spolupráce aktérů vzdělávání vč. sdílení kapacit, 
infrastruktury a zkušeností.  

5.2 Excelentní vzdělávací 
prostory. 

5.2.1 Realizace IQ parku (věda, řemesla, digitální 
technologie, zemědělství, příroda) 
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3 OPATŘENÍ A AKTIVITY 

Priorita 1: Moderní, kvalitní a dostupné základní vzdělávání s ohledem na 
potřeby každého žáka 

Cíl 1.1: Modernizace a zkvalitnění infrastruktury pro základní vzdělávání s ohledem na klíčové 
kompetence (výuka cizích jazyků, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními 
technologiemi) s ohledem na dostupnost (bezbariérovost) a s ohledem na budoucí uplatnění 
žáků v dalším vzdělávacím procesu a na trhu práce. 

Opatření 1.1.1 Zajištění bezbariérovosti základních škol 

Zdůvodnění výběru na 
základě provedené analýzy 
řešeného území 

Většina škol v území není bezbariérová. Bezbariérovost je třeba mnohdy 
řešit od vstupu do školy, do nově budovaných učeben, ale i na sociální 
zařízení (WC), do jídelen apod.   

Popis cíle opatření (čeho 
chceme v rámci opatření v 
území dosáhnout) 

Cílem je do roku 2023 zajištění bezbariérovosti v základních školách v území 
SO ORP Děčín. 

Příklady aktivit vedoucích k naplnění cíle 

Aktivity jednotlivých škol a 
ostatních aktérů 

 Jednotlivé projekty škol na řešení bezbariérovosti  

Aktivity spolupráce  Zapojení do koncepčního řešení bezbariérovosti obce/města 

Infrastruktura 
Do toho opatření jsou již zahrnuty projektové záměry zařazené v příloze SR 
– Investiční priority – seznam projektových záměrů pro investiční 
intervence. Bezbariérovost je primárně řešena v IROP. 

Opatření 1.1.2 
Vybavení učeben pro oblast přírodních věd, IT, cizích jazyků, 
včetně zahrad a venkovních učeben, realizace nových učeben 

Zdůvodnění výběru na 
základě provedené analýzy 
řešeného území 

Z provedených analýz a šetření vyplývá, že vybavení škol v oblasti klíčových 
kompetencí je na různé úrovni. Potřebné jsou zejména moderně vybavené 
učebny pro oblast přírodních věd, učebny IT, učebny a vybavení pro výuku 
jazyků. 

Popis cíle opatření (čeho 
chceme v rámci opatření v 
území dosáhnout) 

Cílem je do roku 2023 vybudování, případně vybavení učeben k výuce 
klíčových kompetencí v základních školách v území SO ORP Děčín. 

Příklady aktivit vedoucích k naplnění cíle 

Aktivity jednotlivých škol a 
ostatních aktérů 

 Jednotlivé projekty škol na vybavování a zřizování učeben, viz pole 
infrastruktura.  

 Aktivity zlepšení vybavenosti škol mimo infrastrukturu (drobné položky) 

Aktivity spolupráce 

 Sdílení prostor 

 Sdílení vybavení 

 Sdílení materiálu 

Infrastruktura 
Do toho opatření jsou již zahrnuty projektové záměry zařazené v příloze SR 
– Investiční priority – seznam projektových záměrů pro investiční 
intervence. 
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Cíl 1.2: Dostatek kvalifikovaných a motivovaných pedagogů a dalších pracovníků (školních 
psychologů, asistentů pedagoga i nepedagogických pracovníků). 

Opatření 1.2.1 
Vzdělávání pro pedagogy a další pracovníky v oblasti 
vzdělávání na základních školách 

Zdůvodnění výběru na 
základě provedené analýzy 
řešeného území 

Z výstupů dotazníkového šetření a šetření v území vyplynulo, že základní 
školy považují za největší problém nedostatečné finanční zajištění 
personálních nákladů na práci s heterogenními skupinami žáků a dále pak 
neznalost nových metod výuky. Podstatné je celoživotní vzdělávání 
pedagogů, které bude zaměřené na různé oblasti a metody výuky včetně 
inkluze. 

Popis cíle opatření (čeho 
chceme v rámci opatření v 
území dosáhnout) 

Cílem je dosáhnout kvalifikovaných personálních kapacit potřebných pro 
kvalitní vzdělávání na základních školách, s ohledem na aplikování 
inkluzivního vzdělávání, především formou dalšího vzdělávání pro pedagogy 
a další pracovníky. Dalšími oblastmi podpory je rozvoj společného 
vzdělávání ve školách, koordinace, informovanost, vzdělávání, nové 
výukové metody, výměna zkušeností, tandemová výuka, sdílení dobré praxe 
ze zahraničních výměnných pobytů a stáží v rámci zahraniční spolupráce. 

Příklady aktivit vedoucích k naplnění cíle 

Aktivity jednotlivých škol a 
ostatních aktérů 

 Vzdělávání a motivace pedagogických pracovníků v tématu inkluze a 
dalších klíčových oblastech 

 Informovanost prostřednictvím regionálních konferencí, seminářů a 
školení 

 Vytvoření informačního portálu zabývajícího se problematikou 
inkluzivního vzdělávání 

Aktivity spolupráce 

 Výměna zkušeností škol v oblasti implementace inkluzivních postupů 
vzdělávání 

 Spolupráce škol a dalších institucí a aktérů v oblasti inkluzivního 
vzdělávání 

 Jednotná platforma propagace a osvěty inkluzivního vzdělávání 

 Sdílení dobré praxe 

Infrastruktura V tomto Opatření se nepočítá s investicemi do infrastruktury. 

Opatření 1.2.2 Personální zajištění základních škol 

Zdůvodnění výběru na 
základě provedené analýzy 
řešeného území 

Z výstupů dotazníkového šetření a šetření v území vyplynulo, že základní 
školy považují za největší problém nedostatečné finanční zajištění 
personálních nákladů na práci s heterogenními skupinami žáků, 
souvisejících s implementací inkluze dle novelizovaného § 16 školského 
zákona. V území je nedostatek personálních kapacit, které by efektivně 
napomohly aplikování inkluzivního přístupu ve vzdělávání na základních 
školách. 

Popis cíle opatření (čeho 
chceme v rámci opatření v 
území dosáhnout) 

Cílem je dosáhnout kvalifikovaných personálních kapacit, potřebných pro 
aplikování inkluzivního vzdělávání, formou podpory personálních kapacit, 
podpora úvazků školních psychologů, asistentů pedagoga i 
nepedagogických pracovníků v této oblasti. 

Příklady aktivit vedoucích k naplnění cíle 
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Aktivity jednotlivých škol a 
ostatních aktérů 

 Zřizování a podpora pozice školního asistenta na ZŠ 

 Zřizování a podpora pozice školního speciálního pedagoga na ZŠ 

 Zřizování a podpora pozice školního psychologa na ZŠ 

 Zřizování a podpora pozice sociálního pedagoga na ZŠ 

Aktivity spolupráce 
 Sdílení dobré praxe 

 Sdílení specialistů na inkluzi 

Infrastruktura V tomto Opatření se nepočítá s investicemi do infrastruktury. 

 

Cíl 1.3: Rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti žáků na základních školách. 

Opatření 1.3.1 
Moderní výukové metody v oblasti matematické a čtenářské 

gramotnosti 

Zdůvodnění výběru na 
základě provedené analýzy 
řešeného území 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že je více než vhodná podpora dalšího 

vzdělávání pedagogů, dovybavení výukovým materiálem, případně jeho 

aktualizací (např. knižní fond).  

Popis cíle opatření (čeho 
chceme v rámci opatření v 
území dosáhnout) 

Cílem je zlepšení podmínek pro rozvoj matematické a čtenářské 
gramotnosti žáků na základních školách v území ORP Děčín. Cíle je možné 
dosáhnout dalším vzděláváním pedagogů v oblasti čtenářské a 
matematické gramotnosti, využití nových poznatků, moderních výukových 
metod zaměřených na rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti ve 
vzdělávání (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) a zlepšením 
současné infrastruktury a vybavení. 

Příklady aktivit vedoucích k naplnění cíle 

Aktivity jednotlivých škol a 
ostatních aktérů 

 Vytváření specializovaných matematických učeben a jejich vybavení 
pomůckami a dalším vybavením 

 Programy rozvoje logického myšlení 

 Vzdělávání pedagogů v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti  

 Výuka matematiky pro běžné životní situace 

 Moderní výukové metody v oblasti čtenářské a matematické 
gramotnosti.  

Aktivity spolupráce 

 Sdílení specialistů v oblasti matematické gramotnosti 

 Sdílení výukových metod v oblasti matematické gramotnosti 

 Matematické soutěže a exkurze 

 Společné další vzdělávání pedagogů 

 Sdílené aktivity s neformálním vzděláváním 

Infrastruktura 
Do tohoto opatření jsou již zahrnuty projektové záměry zařazené v příloze 
SR – Investiční priority – seznam projektových záměrů pro investiční 
intervence. 

Opatření 1.3.2 
Zvýšení motivace žáků ve vztahu k matematické a čtenářské 

gramotnosti 

Zdůvodnění výběru na 
základě provedené analýzy 
řešeného území 

V návaznosti na modernizování výukových metod a potřeb kvalitního 
vzdělání v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti je vhodné podpořit 
zájem v těchto oblastech u samotných žáků. 
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Popis cíle opatření (čeho 
chceme v rámci opatření v 
území dosáhnout) 

Cílem je zlepšení matematické a čtenářské gramotnosti žáků realizací 
mimo-výukových akcí pro žáky na podporu čtenářské a matematické 
gramotnosti a zvýšení motivace (např. Projektové dny, realizace autorských 
čtení), realizací čtenářských a matematických kroužků a klubů, realizací 
projektů, do kterých budou zapojeny knihovny, např. ve spolupráci s rodiči, 
literární a matematické soutěže apod. Další možností je realizace 
společných projektů různých škol a školských zařízení v území. 

Příklady aktivit vedoucích k naplnění cíle 

Aktivity jednotlivých škol a 
ostatních aktérů 

 Projektové dny 

 Realizace autorského čtení 

 Realizace čtenářských a matematických kroužků a klubů 

Aktivity spolupráce 

 Spolupráce s knihovnami 

 Spolupráce s rodiči 

 Společné projekty škol a školských zařízení 

 Čtenářské a matematické soutěže 

 Divadelní kroužky 

 Spolupráce se zájmovým a neformálním vzděláváním 

Infrastruktura V tomto Opatření se nepočítá s investicemi do infrastruktury. 

 

Cíl 1.4: Rozvoj polytechnického vzdělávání žáků na základních školách. 

Opatření 1.4.1 
Vybudování a vybavení potřebných prostor pro 

polytechnické vzdělávání 

Zdůvodnění výběru na 
základě provedené analýzy 
řešeného území 

V některých školách jsou nedostatečné podmínky pro rozvoj 
polytechnického vzdělávání. Je třeba vybudování a vybavení dílen, 
vybavení speciálních učeben, tak aby se v této oblasti mohli realizovat žáci 
s mimořádným zájmem o polytechniku. 

Popis cíle opatření (čeho 
chceme v rámci opatření v 
území dosáhnout) 

Cílem je zajištění podmínek (vybudováním a vybavením prostor) pro rozvoj 
polytechnického vzdělávání žáků na základních školách v území ORP Děčín.  

Příklady aktivit vedoucích k naplnění cíle 

Aktivity jednotlivých škol a 
ostatních aktérů 

 Jednotlivé projekty škol na vybavování a zřizování učeben, viz pole 
infrastruktura 

 Zázemí pro polytechnické vzdělávání 

 Stavebnice a další pomůcky pro polytechnické vzdělávání 

Aktivity spolupráce 

 Sdílení prostor 

 Sdílené mobilní speciální cvičné dílny 

 Sdílení vybavení 

Infrastruktura 
Do toho opatření jsou již zahrnuty projektové záměry zařazené v příloze SR 
– Investiční priority – seznam projektových záměrů pro investiční 
intervence. 
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Opatření 1.4.2 
Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání na základních 

školách 

Zdůvodnění výběru na 
základě provedené analýzy 
řešeného území 

V této oblasti je nutná podpora dalšího vzdělávání pedagogů. Dále rozvoj 
spolupráce a komunikace v území mezi základními školami, středními 
školami a následně zaměstnavateli. 

Popis cíle opatření (čeho 
chceme v rámci opatření v 
území dosáhnout) 

Cílem je zajištění podmínek (realizací vzdělávacích programů) pro rozvoj 
polytechnického vzdělávání žáků na základních školách v území ORP Děčín. 
Posílit komunikaci mezi aktéry, propagaci řemesel. Vazba na kariérové 
poradenství.  

Příklady aktivit vedoucích k naplnění cíle 

Aktivity jednotlivých škol a 
ostatních aktérů 

 Technicky zaměřené workshopy 

 Vzdělávání v oblasti polytechnického vzdělávání 

 Cvičné dílny 

 Navýšení počtu vyučovacích hodin v polytechnickém vzděláván 

Aktivity spolupráce 

 Využití metody CLIL v technických předmětech,  

 Navázání spolupráce se soukromým sektorem při výuce polytechnického 
vzdělávání 

 Finanční a personální zabezpečení exkurzí a školení – kariérové 
poradenství v ZŠ 

 Soutěže v oblasti polytechnického vzdělávání 

 Programy neformálního zájmového vzdělávání 

Infrastruktura V tomto Opatření se nepočítá s investicemi do infrastruktury. 

 

Cíl 1.5: Kvalitní kariérové poradenství na základních školách. 

Opatření 1.5.1 Zavedení efektivního kariérového poradenství 

Zdůvodnění výběru na 
základě provedené analýzy 
řešeného území 

Nedostatečně propojená vazba mezi základními, středními školami a 
zaměstnavateli, odchod dětí na studia mimo region. V současné době v 
některých školách existuje kariérové poradenství. Je třeba je rozvíjet a 
využívat všech forem spolupráce a propojení se středními školami, učilišti a 
Úřadem práce ČR. 

Popis cíle opatření (čeho 
chceme v rámci opatření v 
území dosáhnout) 

Cílem je zajištění kvalitního kariérového poradenství na základních školách 
v ORP Děčín tak, aby absolventi základních škol využili naplno svých 
schopností v dalším studiu nebo v učebních oborech, které jsou pro ně 
vhodné. Nutné zohlednění vazby na potřeby lokálního práce s ohledem na 
inkluzi ve vzdělávání. 

Příklady aktivit vedoucích k naplnění cíle  

Aktivity jednotlivých škol a 
ostatních aktérů 

 Využití odborného leadera pro práci s kariérními poradci 

 Další vzdělávání kariérových poradců ve smyslu inkluze 

Aktivity spolupráce 

 Nastavení systematické spolupráce s ÚP  

 Burzy škol (veletrh škol)  

 Workshopy zaměřené na kariérové poradenství 

 Spolupráce s firmami 

 Testování žáků 
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 Setkávání poradců 

Infrastruktura V tomto Opatření se nepočítá s investicemi do infrastruktury. 

 

Cíl 1.6: Rozvoj sociálních a občanských dovedností, rozvoj iniciativy, kreativity a dalších klíčových 
kompetencí žáků na základních školách. 

Opatření 1.6.1 Rozvoj občanských kompetencí žáků na základních školách 

Zdůvodnění výběru na základě 
provedené analýzy řešeného 
území 

Problémy nesoucí se s dnešní dobou a stále se zvyšujícím tlakem na jedince 
nejsou pouze specifikem SO ORP Děčín, ale spíše celkovým problémem 
západní civilizace. Je proto důležité děti připravovat na otevřený svět, který 
však s sebou nese mnohá rizika. 

Popis cíle opatření (čeho 
chceme v rámci opatření v 
území dosáhnout) 

Cílem je příprava na aktivní zapojení do života v demokratické společnosti. 
Podpora utváření vlastního názoru, umění komunikovat, zvládat mezní 
situace, učení se empatii, rozvoj občanských kompetencí (školní samosprávy 
apod.), besedy s významnými osobnostmi apod., podpora školního rozhlasu, 
školních novin, DVPP v těchto tématech, sdílení dobré praxe mezi dalšími 
školními kolektivy. Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem. 

Příklady aktivit vedoucích k naplnění cíle  

Aktivity jednotlivých škol a 
ostatních aktérů 

 Zavádění školních samospráv 

 Besedy s významnými osobnostmi 

 Základy psychologie 

 Kurzy rétoriky 

 Diskusní kluby 

 Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků 

 Projektové dny např. Den talentů, kam jsou přizváni místní řemeslníci a 
autoškolu pro deváťáky 

Aktivity spolupráce 

 Dětský parlament s vazbou na město Děčín  

 Výše zmíněné aktivy ve spolupráci více škol i jiných aktérů (domov seniorů, 
nemocnice, magistrátu, firem a muzeí) 

 Soutěže 

Infrastruktura V tomto Opatření se nepočítá s investicemi do infrastruktury. 

Opatření 1.6.2 Podpora žákovských projektů a aktivit 

Zdůvodnění výběru na základě 
provedené analýzy řešeného 
území 

Důležitá podpora nadaných dětí, zohledňování specifik každého dítěte (každý 
má co rozvíjet). V současném školství tato podpora funguje, je však důležité ji 
držet na dobré úrovni a pěstovat, především pro udržení obyvatel v regionu a 
posílení jejich sounáležitosti s prostorem. 

Popis cíle opatření (čeho 
chceme v rámci opatření v 
území dosáhnout) 

Cílem je podporování žákovských projektů, tak aby se nejednalo pouze o 
„šuplíkové“ projekty. Žádoucí je i spolupráce mezi školami, aby si žáci 
vyzkoušeli aktivity i mimo svůj obvyklý kolektiv. Možnost zahraniční 
spolupráce, podpora výměnných pobytů a zahraničních stáží. 

Příklady aktivit vedoucích k naplnění cíle  

Aktivity jednotlivých škol a 
ostatních aktérů 

 Školní noviny 

 Dobrovolnictví 

 Soutěže 
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 Projektové dny 

 Posilování znalosti regionu a budování vztahu k místu. 

Aktivity spolupráce 

 Spolupráce žáků na projektech z různých škol 

 Společná účast na projektových dnech 

 Dětské noviny – regionální  

 Zahraniční výměnné pobyty a stáže žáků 

Infrastruktura V tomto Opatření se nepočítá s investicemi do infrastruktury. 

Opatření 1.6.3 Podpora sportů a pohybových aktivit, vč. hřišť a vybavení 

Zdůvodnění výběru na základě 
provedené analýzy řešeného 
území 

Podpora aktivit v rámci zdravého životního stylu. Některé školy nedisponují 
kvalitní sportovní infrastrukturou a vybavením, v této oblasti jsou nutné 
rekonstrukce a dovybavení. Také se jeví jako vhodné podpora různých 
školních a žákovských aktivit typu hry v přírodě, sportovní olympiády, turnaje, 
sportovní kurzy.  

Popis cíle opatření (čeho 
chceme v rámci opatření v 
území dosáhnout) 

Cílem je zřizování a rekonstrukce hřišť, pořizování vybavení pro sport a 
podpora pohybových aktivit žáků a sportu obecně. 

Příklady aktivit vedoucích k naplnění cíle 

Aktivity jednotlivých škol a 
ostatních aktérů 

 Rekonstrukce a investice do školních hřišť 

 Investice do vybavení 

 Exkurze, sportovní akce, hry v přírodě, olympiády, turnaje, kurzy 

Aktivity spolupráce 
 Spolupráce žáků na projektech z různých škol 

 Sdílení hřišť a materiálu  

Infrastruktura 
Do toho opatření jsou již zahrnuty projektové záměry zařazené v příloze SR – 
Investiční priority – seznam projektových záměrů pro investiční intervence. 
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Priorita 2: Infrastruktura, rekonstrukce, údržba 

Cíl 2.1: Infrastruktura – rekonstrukce. 

Opatření 2.1.1 
Rekonstrukce a zkvalitňování škol a školských zařízení mimo 

rámec IROP 

Zdůvodnění výběru na 
základě provedené 
analýzy řešeného území 

Řada škol potřebuje rozsáhlejší rekonstrukce a zkvalitňování objektů (např. 
rekonstrukce topných systémů, vnitřních rozvodů, elektroinstalace, bezpečnost 
apod.), tyto aktivity však nejsou podporovány v rámci IROP. Na tyto investice 
chybějí zřizovatelům finance a v současné době je možné čerpat pouze z dalšího 
OP (OPŽP) na projekty, které sníží energetickou náročnost budov.  

Popis cíle opatření 
(čeho chceme v rámci 
opatření v území 
dosáhnout) 

Cílem je zajištění modernizace i náročnějších nutných rekonstrukcí infrastruktury 
pro vzdělávání na základních školách v území ORP Děčín včetně rekonstrukce 
zahrad, pozemků, hřišť a dalších venkovních prostor. 

Příklady aktivit vedoucích k naplnění cíle 

Aktivity jednotlivých 
škol a  
ostatních aktérů 

 Jednotlivé projekty škol a školských zařízení na rekonstrukce, viz pole 
infrastruktura.  

Aktivity spolupráce  n/a 

Infrastruktura 
Do toho opatření jsou již zahrnuty projektové záměry zařazené v příloze SR – 
Zásobník dalších záměrů – seznam projektových záměrů pro investiční intervence 
mimo IROP 

 

  



 

MAS Labské skály, z.s. 
ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s. 

 
 

169 

Priorita 3: Kvalitní a moderní předškolní vzdělávání s ohledem na 

dostupnost a inkluzi 

Cíl 3.1: Rozvoj infrastruktury pro předškolní vzdělávání, vč. rekonstrukcí a vybavení s ohledem 
na dostupnost a inkluzi. 

Opatření 3.1.1 Zajištění bezbariérovosti mateřských škol 

Zdůvodnění výběru na 
základě provedené 
analýzy řešeného území 

Ne všechny mateřské školy v území jsou bezbariérové. Krom bezbariérovosti jsou 
potřebné rekonstrukce rozvodů (voda, topení apod.), rekonstrukce (resp. 
modernizace a zajištění bezbariérovosti) sociálních zařízení a podobně.  

Popis cíle opatření 
(čeho chceme v rámci 
opatření v území 
dosáhnout) 

Cílem je do roku 2023 vzhledem k inkluzi zajistit bezbariérovost těchto zařízení. 
Předpokládá se, že mnoho projektů řešící bezbariérovost bude úzce provázáno i 
s Opatřením 3.1.2 

Příklady aktivit vedoucích k naplnění cíle 

Aktivity jednotlivých 
škol a  
ostatních aktérů 

 Jednotlivé projekty škol na řešení bezbariérovosti, viz pole infrastruktura. 

Aktivity spolupráce  Zapojení do koncepčního řešení bezbariérovosti obce/města 

Infrastruktura 
Do toho opatření jsou již zahrnuty projektové záměry zařazené v příloze SR – 
Investiční priority – seznam projektových záměrů pro investiční intervence. 
Bezbariérovost je primárně řešena v IROP. 

Opatření 3.1.2 Rozvoj infrastruktury dle potřeb předškolního vzdělávání 

Zdůvodnění výběru na 
základě provedené 
analýzy řešeného území 

Mnohdy je u MŠ v území třeba investic do vybavení školních zahrad (herní prvky, 
dětská hřiště), dále pak do vybavení interaktivními učebními pomůckami.  V 
některých mateřských školách je velký počet dětí ve třídách, je třeba vybudovat 
další prostory bez navýšení současné kapacity tak, aby byl umožněn individuální 
přístup k dětem. 

Popis cíle opatření 
(čeho chceme v rámci 
opatření v území 
dosáhnout) 

Cílem je do roku 2023 zrekonstruovat a moderně vybavit školská zařízení pro 
předškolní vzdělávání podle potřeb. V případě potřeby vybudování nových 
kapacit, pokud v průběhu období budou potřebné. Tak bude předškolní 
vzdělávání dostupné všem. Současně vzhledem k inkluzi je třeba zajistit 
bezbariérovost těchto zařízení a nastolit podmínky pro zařazení dvouletých dětí 
do systému předškolního vzdělávání.  

Příklady aktivit vedoucích k naplnění cíle 

Aktivity jednotlivých 
škol a  
ostatních aktérů 

 Venkovní stavebnice 

 Infrastruktura podporující zdravý životní styl – např. Bylinkové zahrady 

 Interaktivní učební pomůcky  

 Budování nových učeben, sportovišť a školních zahrad 

 Vybavení učeben pomůckami, knihami a dalším vybavením a materiálem (pro 
děti i pedagogy),  

 Zavedení dílen, kuchyněk, ručních prací a dalších aktivit pro rozvoj manuální 
zručnosti a polytechnického vzdělávání,  

Aktivity spolupráce  Zajištění sdíleného nutričního poradce 
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 Sdílení prostor 

 Spolupráce s dalšími aktéry vzdělávání 

Infrastruktura Do toho opatření jsou již zahrnuty projektové záměry zařazené v příloze SR. 

 

Cíl 3.2: Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání z hlediska personálních kapacit a 
speciálního vybavení 

Opatření 3.2.1 
Další vzdělávání pro pedagogy a další pracovníky v oblasti 

inkluzivního vzdělávání v mateřských školách 

Zdůvodnění výběru na 
základě provedené analýzy 
řešeného území 

Promítnutí aktuálních potřeby pedagogických i nepedagogických 

pracovníků v území. Spokojenost uživatelů předškolních zařízení, tj. rodičů 

dětí a dětí samotných, může zajistit jen kvalitní personál. 

Popis cíle opatření (čeho 
chceme v rámci opatření v 
území dosáhnout) 

Posílit celoživotní vzdělávání a osobnostní rozvoj, zejména k osvojování 

nových metod, ale i odborností, problematiky logopedie, specifik práce 

s dvouletými dětmi, případně další. 

Příklady aktivit vedoucích k naplnění cíle 

Aktivity jednotlivých škol a  
ostatních aktérů 

 Vzdělávání a motivace pedagogických pracovníků v tématu inkluze 

 Informovanost prostřednictvím regionálních konferencí, seminářů a 
školení 

 Vytvoření informačního portálu zabývajícího se problematikou 
inkluzivního vzdělávání 

 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí 
v MŠ 

Aktivity spolupráce 

 Společné vzdělávaní 

 Výměna zkušeností 

 Sdílení dobré praxe 

 Spolupráce se ZŠ pro plynulý přechod 

 Jednotná platforma propagace a osvěty inkluzivního vzdělávání 

Infrastruktura V tomto Opatření se nepočítá s investicemi do infrastruktury. 

Opatření 3.2.2 Personální zajištěnost mateřských škol 

Zdůvodnění výběru na 
základě provedené analýzy 
řešeného území 

Současné personální kapacity nepokrývají dostatečně plánované změny a 
rozšiřování věkového rozsahu dětí v MŠ, je proto nutné podpořit personální 
zajištěnost těchto zařízení, včetně specialistů.  

Popis cíle opatření (čeho 
chceme v rámci opatření v 
území dosáhnout) 

Cílem je dosáhnout kvalifikovaných personálních kapacit, formou podpory 
personálních kapacit, podpora úvazků školních psychologů, asistentů 
pedagoga i nepedagogických pracovníků v této oblasti. 

Příklady aktivit vedoucích k naplnění cíle 

Aktivity jednotlivých škol a  
ostatních aktérů 

 Zřizování a podpora pozice školního asistenta na MŠ 

 Zřizování a podpora pozice školního speciálního pedagoga na MŠ 

 Zřizování a podpora pozice školního psychologa na MŠ 

 Zřizování a podpora pozice sociálního pedagoga na MŠ 

 Zřizování a podpora pozice chůvy na MŠ 
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Aktivity spolupráce 
 Sdílení dobré praxe 

 Sdílení specialistů a personálních kapacit 

Infrastruktura V tomto Opatření se nepočítá s investicemi do infrastruktury. 

Opatření 3.2.3 Vybavení mateřských škol speciálními pomůckami 

Zdůvodnění výběru na 
základě provedené analýzy 
řešeného území 

Školy se potýkají s nedostatečnou vybaveností speciálními vzdělávacími 
pomůckami, také pro inkluzivní vzdělávání a logopedickou prevenci apod. 

Popis cíle opatření (čeho 
chceme v rámci opatření v 
území dosáhnout) 

Pořídit do mateřských škol speciální vybavení pro různé druhy postižení i 
pro mimořádně nadané děti. 

Příklady aktivit vedoucích k naplnění cíle 

Aktivity jednotlivých škol a  
ostatních aktérů 

 Pořizování speciálního vybavení 

 Interaktivní pomůcky 

Aktivity spolupráce 
 Sdílení vybavení 

 Spolupráce se spec. pracovišti 

Infrastruktura Viz aktivity jednotlivých škol a ostatních aktérů. 

 

Cíl 3.3: Rozvoj matematické a čtenářské pregramotnosti, rozvoj cizích jazyků a polytechnická 
výchova. 

Opatření 3.3.1 
Moderní vzdělávání v oblasti matematické a čtenářské 

pregramotnosti, rozvoje cizích jazyků a polytechnické výchovy 

Zdůvodnění výběru na 
základě provedené analýzy 
řešeného území 

Z dotazníkového šetření vyplynula vhodnost dalšího vzdělávání pedagogů a 
dovybavení, případně aktualizací učebních pomůcek. 

Popis cíle opatření (čeho 
chceme v rámci opatření v 
území dosáhnout) 

Cílem je podpora moderního vzdělávání v klíčových kompetencích v MŠ, 
především dalším vzděláváním pedagogů, spoluprací a vybavení škol 
učebními pomůckami, potřebnými k naplnění rozvoje požadovaných 
kompetencí. 

Příklady aktivit vedoucích k naplnění cíle 

Aktivity jednotlivých škol a  
ostatních aktérů 

 Zavádění moderních výukových metod 

 Vzdělávací kurzy 

 Pořizování učebních pomůcek 

Aktivity spolupráce 

 Spolupráce s rodiči 

 Soutěže 

 Tematické dny 

 Sdílení vybavení 

Infrastruktura V tomto Opatření se nepočítá s investicemi do infrastruktury. 
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Priorita 4: Zájmové a neformální vzdělávání 

Cíl 4.1: Propojení škol a organizací poskytujících neformální a zájmové vzdělávání. 

Opatření 4.1.1 
Navazování systematické spolupráce škol a organizací 

poskytujících neformální vzdělávání 

Zdůvodnění výběru na 
základě provedené analýzy 
řešeného území 

V řadě obcí a měst v území ORP existují organizace, které se zabývají 

neformálním a zájmovým vzděláváním dětí. Jedná se o typy organizací, jako 

jsou hasiči, rybáři, včelaři, sportovci, místní spolky, zoo, ZUŠ. V rámci těchto 

organizací probíhá vzdělávání dětí formou volnočasových aktivit, které je 

žádoucí rozvíjet a podporovat. 

Popis cíle opatření (čeho 
chceme v rámci opatření v 
území dosáhnout) 

Propojování a sdílení jak fyzického materiálu a prostor, tak výměna 

zkušeností. Společné aktivity zájmových skupin. 

Příklady aktivit vedoucích k naplnění cíle 

Aktivity jednotlivých škol a  
ostatních aktérů 

V tomto Opatření se počítá pouze s aktivitami spolupráce. 

Aktivity spolupráce 

 Setkávání aktérů 

 Společné plánování 

 Podpora Realizačního týmu MAP 

 Společné akce 

 Exkurze 

Infrastruktura V tomto Opatření se nepočítá s investicemi do infrastruktury. 

 

Cíl 4.2: Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělání. 

Opatření 4.2.1 
Úpravy prostor v souvislosti s klíčovými kompetencemi 

v zájmovém a neformálním vzdělávání 

Zdůvodnění výběru na 
základě provedené analýzy 
řešeného území 

Některé objekty využívající poskytovatelé zájmového a neformálního 
vzdělávání nejsou v zcela optimálním stavu a je nutné je pro potřeby 
moderního vzdělávání upravit, zmodernizovat, zrekonstruovat. 

Popis cíle opatření (čeho 
chceme v rámci opatření v 
území dosáhnout) 

Cílem je podpořit stavební úpravy, výstavbu či rekonstrukci zázemí pro 
neformální a zájmové vzdělávání v souvislosti s klíčovými kompetencemi. 

Příklady aktivit vedoucích k naplnění cíle 

Aktivity jednotlivých škol a  
ostatních aktérů 

 Jednotlivé projekty řešící infrastrukturu, viz pole infrastruktura 

Aktivity spolupráce 
 Sdílení prostor 

 Spolupráce se ZŠ, MŠ 

Infrastruktura Do toho opatření jsou již zahrnuty projektové záměry zařazené v příloze SR. 
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Opatření 4.2.2 Vybavení pro rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání 

Zdůvodnění výběru na 
základě provedené analýzy 
řešeného území 

V návaznosti na rozvoj infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání 
je žádoucí taktéž podpořit i dovybavení stávajících tříd, objektů, aktivit.  

Popis cíle opatření (čeho 
chceme v rámci opatření v 
území dosáhnout) 

Cílem je podpořit kvalitu, rozvoj a spektrum nabízeného zájmového a 
neformálního vzdělávání zajištěním vhodně vybavených prostor pro 
zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního 
vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických i 
řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními 
technologiemi. Vhodné jsou investice i do vybavení a nástrojů, aby 
neformální a zájmové vzdělávání bylo dostupné pro všechny a nedocházelo 
k diskriminaci. 

Příklady aktivit vedoucích k naplnění cíle 

Aktivity jednotlivých škol a  
ostatních aktérů 

 Vybavení 

Aktivity spolupráce 
 Sdílení vybavení 

 Spolupráce na realizaci projektů 

Infrastruktura Do toho opatření jsou již zahrnuty projektové záměry zařazené v příloze SR. 

 

Cíl 4.3: Rozšíření nabídky neformálního a zájmového vzdělávání. 

Opatření 4.3.1 Rozšíření aktivit neformálního a zájmového vzdělávání 

Zdůvodnění výběru na 
základě provedené analýzy 
řešeného území 

Nabídku aktivit neformálního a zájmového vzdělávání lze v území ještě více 
vhodně rozšířit, podpořit a především udržet. Neformální a zájmové 
vzdělávání je právě jednou z klíčových oblastí, které právě přispívá 
k spolupráci a setkávání žáků z různých škol a prostředí.  

Popis cíle opatření (čeho 
chceme v rámci opatření v 
území dosáhnout) 

Doplnění nabídky vzdělávání v území pro rozvoj kompetencí dětí a žáků 
v celém spektru schopností, dovedností a kompetencí. 

Příklady aktivit vedoucích k naplnění cíle 

Aktivity jednotlivých škol a  
ostatních aktérů 

 Aktivity v oblasti vědy a technologií, 

 Aktivity v oblasti polytechniky 

 Aktivity v oblasti digitálních kompetencí 

 Aktivity v oblasti cizích jazyků 

 Aktivity na podporu iniciativy a kreativity 

 Sportovní aktivity 

Aktivity spolupráce  Spolupráce ve výše zmíněných aktivitách 

Infrastruktura V tomto Opatření se nepočítá s investicemi do infrastruktury. 

Opatření 4.3.2 Zkvalitnění aktivit neformálního a zájmového vzdělávání 

Zdůvodnění výběru na 
základě provedené analýzy 
řešeného území 

Současné aktivity mohou být vhodně podpořeny a zkvalitněny např. formou 
dalšího vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků, podporou 
a zkvalitňováním stávajících akcí a aktivit. 
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Popis cíle opatření (čeho 
chceme v rámci opatření v 
území dosáhnout) 

Zkvalitňování vzdělávání v území pro rozvoj kompetencí dětí a žáků v celém 
spektru schopností, dovedností a kompetencí. Kvalitní personální kapacity. 

Příklady aktivit vedoucích k naplnění cíle 

Aktivity jednotlivých škol a  
ostatních aktérů 

 Zkvalitňování stávajících aktivit 

 Vzdělávací kurzy pro personál 

Aktivity spolupráce 
 Sdílení specialistů 

 Sdílení aktivit 

Infrastruktura V tomto Opatření se nepočítá s investicemi do infrastruktury. 

 

Cíl 4.4: Vyhovující prostory ZUŠ a rozvoj ZUŠ. 

Opatření 4.4.1 Zajištění bezbariérovosti a kapacitní zajištěnost ZUŠ 

Zdůvodnění výběru na 
základě provedené analýzy 
řešeného území 

Řada škol sídlí v budovách starší zástavby, které nesplňují energetické 
standardy, je třeba řešit opatření k zajištění bezbariérovosti, obnovu 
vybavení apod. 

Popis cíle opatření (čeho 
chceme v rámci opatření v 
území dosáhnout) 

Zlepšení zázemí ZUŠ, bezbariérovost. 

Příklady aktivit vedoucích k naplnění cíle 

Aktivity jednotlivých škol a  
ostatních aktérů 

 Jednotlivé projekty škol na řešení bezbariérovosti, viz pole infrastruktura, 
dále viz SR 

 Jednotlivé projekty škol na řešení kapacitní zajištěnosti, viz pole 
infrastruktura, dále viz SR 

Aktivity spolupráce  Sdílení prostor 

Infrastruktura Do toho opatření jsou již zahrnuty projektové záměry zařazené v příloze SR. 

Opatření 4.4.2 Rozvoj vybavení a modernizace ZUŠ 

Zdůvodnění výběru na 
základě provedené analýzy 
řešeného území 

Řada škol sídlí v budovách starší zástavby, které nesplňují energetické 
standardy, je třeba řešit opatření k zajištění bezbariérovosti, obnovu 
vybavení apod. 

Popis cíle opatření (čeho 
chceme v rámci opatření v 
území dosáhnout) 

Zlepšení vybavení a modernizace učeben ZUŠ. 

Příklady aktivit vedoucích k naplnění cíle 

Aktivity jednotlivých škol a  
ostatních aktérů 

 Jednotlivé projekty škol na rekonstrukce a modernizace ZUŠ, viz pole 
infrastruktura 

 Investice do vybavení 

Aktivity spolupráce 
 Sdílení prostor 

 Sdílení vybavení 

Infrastruktura Do toho opatření jsou již zahrnuty projektové záměry zařazené v příloze SR. 
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Priorita 5: Spolupráce, síťování a sdílení 

Cíl 5.1: Cílená spolupráce relevantních aktérů vzdělávání v území ORP Děčín. 

Opatření 5.1.1 Sdílení kapacit, infrastruktury a zkušeností aktérů vzdělávání 

Zdůvodnění výběru na 
základě provedené analýzy 
řešeného území 

Oblast spolupráce je nesmírně důležitá pro účelné využití všech kapacit, 

zkušeností, poznatků, které v území existují. Některé školy nabízejí (na 

základě provedeného průzkumu) své kapacity (hřiště, tělocvičny, výtvarné 

ateliéry) a zkušenosti – mezinárodní projekty, společné sportovní soutěže 

apod. Spolupráce bude probíhat i na úrovni sdílení excelentních pedagogů – 

odborníků mezi školami, sdílení dobré praxe, stáže apod. 

Popis cíle opatření (čeho 
chceme v rámci opatření v 
území dosáhnout) 

Cílem je podpořit spolupráci aktérů ve vzdělávání s místními firmami pro 

podporu např. polytechnického vzdělávání, kariérní poradenství – 

spolupráce s Úřady práce, spolupráce s knihovnami, spolupráce s DDM, 

ZUŠ, mateřskými a rodinnými centry, dětskými kluby atd. Spolupráce se 

středními školami, spolupráce se zájmovými skupinami z oblasti kultury 

(např. taneční a pěvecké sbory), spolupráce s NNO. Podpora spolupráce 

setkávání a pořádání společných aktivit pro cílové skupiny. 

Příklady aktivit vedoucích k naplnění cíle 

Aktivity jednotlivých škol a  
ostatních aktérů 

 Takové aktivity, které jsou neseny primárně jedním aktérem, ale očekává 
se průřezový dopad 

Aktivity spolupráce 

 Vytvoření nabídkového listu 

 Sdílení 

 Spolupráce na projektu MAP 

 Spolupráce v aktivitách v návaznosti na Opatření MAP 

Infrastruktura V tomto Opatření se nepočítá s investicemi do infrastruktury. 

 

Cíl 5.2: Excelentní vzdělávací prostory. 

Opatření 5.2.1 
Realizace IQ parku (věda, řemesla, digitální technologie, 

zemědělství, příroda) 

Zdůvodnění výběru na 
základě provedené analýzy 
řešeného území 

V rámci rozvíjení spolupráce, síťování a sdílení je předpoklad že budou 

realizovány i projekty, které mohou být svojí povahou a zaměřením 

považovány za excelentní vzdělávací prostory nebo projekty na rozvoj 

klíčových kompetencí v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání (např. 

mini IQ park, a podobné projekty). 

Popis cíle opatření (čeho 
chceme v rámci opatření v 
území dosáhnout) 

Realizace IQ parku, nebo podobného excelentního vzdělávacího prostoru. 

Zasíťování projektu i mimo SO ORP Děčín. 

Příklady aktivit vedoucích k naplnění cíle 

Aktivity jednotlivých škol a  
ostatních aktérů 

 Jedna aktivita dle aktéra 
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Aktivity spolupráce 
 Horizontálně i vertikálně napříč území. 

 Spolupráce mimo území (UJEP, kraj, Ústí nad Labem) 

Infrastruktura Dle specifik projektu 
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1. Moderní, kvalitní a dostupné základní vzdělávání s ohledem na potřeby každého žáka

2. Infrastruktura, rekonstrukce, údržba

3. Kvalitní a moderní předškolní vzdělávání s ohledem na dostupnost a inkluzi

4. Zájmové a neformální vzdělávání

5. Spolupráce, síťování a sdílení

4 SHRNUTÍ AKČNÍHO PLÁNU 

Shrnutí se vztahuje ke konci roku 2017, nezahrnuje další potenciální aktualizace. V souvislosti  

s projektem MAP došlo k nastavení informačních kanálů mezi jednotlivými aktéry v oblasti vzdělávání 

v území. Aktivity jednotlivých škol a školských zařízení se staly sdílenými, byla otevřena cesta  

ke spolupráci. Na následujících stránkách Vám bude ve zkratce představeno, co je v území plánováno 

a co je v území potřeba. 

Mnoho aktivit nemá jednoznačně určený zdroj financování, jelikož v době zpracovávání akčního 

plánu nebyly zpracovatelům známy podmínky a pravidla výzvy na Implementaci MAP a MAP II.  

 Přehled plánovaných aktivit dle Priorit SR 

Číslo a název Priority 
Celkem 

projektů/aktivit 

Celkem 

plánovaných 

nákladů (Kč) 

1. Moderní, kvalitní a dostupné základní vzdělávání s ohledem na 
potřeby každého žáka 

209 271 378 491 

2. Infrastruktura, rekonstrukce, údržba 89 234 360 000 

3. Kvalitní a moderní předškolní vzdělávání s ohledem na dostupnost a 
inkluzi 

105 83 556 394 

4. Zájmové a neformální vzdělávání 80 45 788 100 

5. Spolupráce, síťování a sdílení  65 40 314 522 

 
Tento krátký souhrn ukazuje zcela jasnou dominanci potřeb finančních prostředků do základního 

vzdělávání, především se jedná o infrastrukturu (bezbariérovost). Další finančně náročná priorita je 

priorita zaměřená na rekonstrukce, to pouze potvrzuje dlouhodobé podfinancování školství, co se 

zázemí týče. Poslední tři priority, sice do plánovaných objemů menší, však neméně důležité se zdají 

zanedbatelné, ale právě priorita č. 5, tedy spolupráce a síťování aktérů vzdělávání v ORP Děčín  

je smyslem tohoto projektu. 

 Přehled plánovaných aktivit dle Priorit SR 
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 Přehled Plánovaných Aktivit v Akčním plánu dle Opatření 

Číslo a název Opatření 

Celkem 

projektů

/ 

aktivit 

Celkem 

plánovaných 

nákladů (Kč) 

1.1.1 Zajištění bezbariérovosti základních škol 9 108 200 000 

1.1.2 Vybavení učeben pro oblast přírodních věd, matematické a čtenářské 
gramotnosti, IT, cizích jazyků, včetně zahrad a venkovních učeben, realizace 
nových učeben 

31 84 200 000 

1.2.1 Vzdělávání pro pedagogy a další pracovníky v oblasti vzdělávání na 
základních školách 

20 2 436 636 

1.2.2 Personální zajištění základních škol 15 15 314 095 

1.3.1 Moderní výukové metody v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti 36 2 103 260 

1.3.2 Zvýšení motivace žáků ve vztahu k matematické a čtenářské gramotnosti 18 3 587 395 

1.4.1 Vybudování a vybavení potřebných prostor pro polytechnické vzdělávání 8 39 640 000 

1.4.2 Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání na základních školách 10 291 000 

1.5.1 Zavedení efektivního kariérového poradenství 5 122 000 

1.6.1 Rozvoj občanských kompetencí žáků na základních školách 40 8 383 105 

1.6.2 Podpora žákovských projektů a aktivit 3 12 000 

1.6.3 Podpora sportů a pohybových aktivit, vč. hřišť a vybavení 14 7 089 000 

2.1.1 Rekonstrukce a zkvalitňování škol a školských zařízení mimo rámec IROP 89 234 360 000 

3.1.1 Zajištění bezbariérovosti mateřských škol 3 2 100 000 

3.1.2 Rozvoj infrastruktury dle potřeb předškolního vzdělávání 25 69 707 000 

3.2.1 Další vzdělávání pro pedagogy a další pracovníky v oblasti inkluzivního 
vzdělávání v mateřských školách 

25 2 061 794 

3.2.2 Personální zajištěnost mateřských škol 24 7 554 720 

3.2.3 Vybavení mateřských škol speciálními pomůckami 2 1 200 000 

3.3.1 Moderní vzdělávání v oblasti matematické a čtenářské pregramotnosti, 
rozvoje cizích jazyků, polytechnické výchovy a dalších klíčových oblastí. 

26 932 880 

4.1.1 Navazování systematické spolupráce škol a organizací poskytujících 
neformální vzdělávání 

34 267 100 

4.2.1 Úpravy prostor v souvislosti s klíčovými kompetencemi v zájmovém a 
neformálním vzdělávání 

7 36 150 000 

4.2.2 Vybavení pro rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání 3 759 000 

4.3.1 Rozšíření aktivit neformálního a zájmového vzdělávání 10 264 000 

4.3.2 Zkvalitnění aktivit neformálního a zájmového vzdělávání 10 386 000 

4.4.1 Zajištění bezbariérovosti a kapacitní zajištěnost ZUŠ 13 6 562 000 

4.4.2 Rozvoj vybavení a modernizace ZUŠ 3 1 400 000 

5.1.1 Spolupráce aktérů vzdělávání vč. sdílení kapacit, infrastruktury a zkušeností. 65 40 314 522 

5.2.1 Realizace IQ parku (věda, řemesla, digitální technologie, zemědělství, 
příroda) 

0 0 

Celkem 548 675 317 507 
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Infrastruktura Aktivity spolupráce Aktivity škol a jednotlivých aktérů

V SO ORP Děčín je v akčním plánu rozvoje vzdělávání plánováno téměř 550 aktivit, počítáno  

od velkých investic do infrastruktury, dotace nových pracovních míst v souvislosti se změnou 

školského zákona, další vzdělávání, až po drobné položky v rámci spolupráce, jako je například 

doprava pro účastníky. Čísla je nutno brát s rezervou, jelikož mnoho projektů a aktivit nelze zcela 

vymezit v rámci jednoho Opatření. 

 Plánované aktivity v akčním plánu 

 

 

 

Graf ukazuje, že značná část plánovaných prostředků je cílena do infrastruktury, jedná se především 

o řešení bezbariérovosti a rekonstrukce, na druhém místě se jedná o zřizování nových učeben. Jistě 

pozitivní je převaha aktivit spolupráce nad aktivitami pro jednotlivce, jelikož se tak území jeví jako 

ochotné se síťovat a táhnout spolu „za jeden provaz“. Avšak nutno podotknout, že se nejedná 

většinou o nové aktivity spolupráce, které by byly navrženy v rámci plánování MAP, jedná se většinou 

o aktivity, které se již konaly někdy v minulosti a v Akčním plánu jsou zahrnuty proto, že je dobré je 

v území udržet a dále podporovat. Jedná se především o společnou účast na akcích pro cílové 

skupiny, především pro děti a pedagogy. 

Díky vzájemné informovanosti jsou školy a školská zařízení v území zapojeny do společných aktivit 

především neinvestičního charakteru. Svou roli zde sehrává též zapojení škol do projektu „šablony“. 

Těžištěm spolupráce dle AP je především společné vzdělávání pedagogů v území a společné akce škol 

a školských zařízení v území v oblastech korespondujících s RVP. 
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Část investic je však plánována mimo roční akční plán, většinou na pozdější roky z důvodu čekání  

na vhodný dotační titul a dostatečné časové rezervy na zpracování projektu. Tento předpoklad  

se opírá o zásobník projektů zařazený do SR a stavu rozpracovanosti jednotlivých investic. Každá 

stavební akce vyžaduje úzkou spolupráci se zřizovateli škol, je zatížena velkou administrativní zátěží, 

je třeba zajistit finanční prostředky na předfinancování takových akcí, schvalovací řízení v rámci 

jednotlivých dotačních titulů trvá cca 7 měsíců.  

 Rozvržení plánovaných aktivit v čase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rozvržení plánovaných nákladů v čase 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Krom zmíněné infrastruktury, lze ze souhrnných grafů č. 38 a 39 vyčíst ještě další informace o území. 

Například zaznamenané aktivity spolupráce, které jsou již realizovány, v sobě nesou značnou část 

finančních prostředků. Oproti tomu aktivity skutečně plánované na rok 2017-2018, kterých je 

v absolutním počtu velké množství, v sobě tolik finančních prostředků nenesou. Je to dáno rozsahem 

dobíhajícího projektu města Děčín na inkluzi a tím, že žádný podobně velký projekt na spolupráci 

není zatím plánován. Další údaj ukazuje na množství drobných aktivit spolupráce, jako jsou exkurze, 

sdílení, olympiády atd., tedy aktivity plánované v menším rozsahu. 
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 Aktivity jednotlivých aktérů vzdělávání, dle Opatření 

 

Finančně nejnáročnější projekty a aktivity jsou na jednotlivých školách/školských zařízeních 

především personální kapacity, DVPP a různé exkurze. 

 Aktivity spolupráce, dle Opatření 

 

Vzhledem k charakteristice Opatření 5.1.1, tedy Spolupráce a síťování, sklouzly všechny plánované 

aktivity právě tímto směrem. Nutno podotknout, že hlavní váhu nese projekt Inkluze města Děčín, 

právě ve spolupráci se školami a školskými zařízeními. 

 Infrastruktura, dle Opatření 

 

Infrastruktura není přímo v Ročním akčním plánu řešena, proto je tento graf spíše doplněním této 

kapitoly o finanční náročnosti jednotlivých Opatření. Z Grafu jasně vyplývá potřeba a finanční 

náročnost rekonstrukcí a zkvalitňování škol a školských zařízení. Dále potom řešení na bezbariérovost  

a učebny. 
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5 SOULAD STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP S INVESTIČNÍMI 

POTŘEBAMI V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ  

Souladu Strategického rámce MAP s investičními potřebami v oblasti vzdělávání bylo dosaženo: 

 Formulace Opatření MAP vycházení z cílů Strategického rámce a šetření v území 

 Investiční potřeby se odrážejí v Aktivitách Ročního akčního plánu, které byly konzultovány 

 a vhodně zacíleny do struktury MAP 

 

6 SLOVO NA ZÁVĚR 

Závěrem by se dalo soudit, že v rámci realizace projektu MAP se podařilo odkrýt možnosti spolupráce 

škol, školských zařízení a ostatních aktérů ve vzdělávání a úspěšně se daří nastavit fungování těchto 

aktivit do budoucna. Tyto plánované aktivity také zcela jasně odrážejí potřeby aktérů zapojených do 

vzdělávacího procesu na území SO ORP Děčín. Vhledem k osobním konzultacím a setkáním, které se 

uskutečnily v průběhu akčního plánování a v rámci šetření v území, se podařilo vysvětlit a objasnit 

smysl a princip projektu MAP. Zbývá už jen poděkovat všem aktérům, kteří se podíleli na vzniku 

tohoto dokumentu za jejich trpělivost a za skvělou spolupráci. 
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7 VAZBA KLÍČOVÝCH POVINNÝCH A POVINNĚ VOLITELNÝCH 

TÉMAT/OPATŘENÍ NA OPATŘENÍ MAP  

 
1

.1
.1

 

1
.1

.2
 

1
.2

.1
 

1
.2

.2
 

1
.3

.1
 

1
.3

.2
 

1
.4

.1
 

1
.4

.2
 

1
.5

.1
 

1
.6

.1
 

1
.6

.2
 

1
.6

.3
 

2
.1

.1
 

3
.1

.1
 

3
.1

.2
 

3
.2

.1
 

3
.2

.2
 

3
.2

.3
 

3
.3

.1
 

4
.1

.1
 

4
.2

.1
 

4
.2

.2
 

4
.3

.1
 

4
.3

.2
 

4
.4

.1
 

4
.4

.2
 

5
.1

.1
 

5
.2

.1
 

Povinné opatření 1 
Předškolní vzdělávání a péče: 
dostupnost – inkluze – kvalita 

             
X X X X X X 

       
X X 

Povinné opatření 2 
Čtenářská a matematická 
gramotnost v základním 
vzdělávání 

 
X 

  
X X 

                    
X X 

Povinné opatření 3 
Inkluzivní vzdělávání a 
podpora dětí a žáků 
ohrožených školním 
neúspěchem 

X X X X 
     

X X 
    

X 
   

X X X X X X X X X 

Doporučené opatření 1 
Rozvoj podnikavosti a 
iniciativy dětí a žáků 

         
X X X 

      
X X X X X X 

 
X X X 

Doporučené opatření 2 
Rozvoj kompetencí dětí a 
žáků v polytechnickém 
vzdělávání 

      
X X 

          
X X X X X X 

 
X X X 

Doporučené opatření 3 
Kariérové poradenství 
v základních školách 

       
X X 

                 
X X 

Průřezové a volitelné opatření 
1 
Smysluplné trávení volného 
času 

          
X X 

       
X X X X X X X X X 

Průřezové a volitelné opatření 
Rozvoj digitálních kompetencí 
dětí a žáků 

 
X 

                 
X X X X X 

 
X X X 
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a občanských kompetencí 
dětí a žáků 

         
X X X 
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X X X X X 

 
X X X 

Průřezové a volitelné opatření 
Rozvoj matematických 
a čtenářských pregramotností 
v předškolním vzdělávání 

                  
X X 

      
X X 
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ČÁST V. – IMPLEMENTAČNÍ ČÁST  
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1 AKTUALIZACE PARTNERSTVÍ 
K budování partnerství dochází od počátku realizace projektu a lze je charakterizovat jako otevřenou 

širokou platformu spolupracujících subjektů. Jedná se o poměrně velké uskupení různých aktérů,  

a proto v průběhu realizace může nastat situace, že některý ze zapojených aktérů z objektivních 

důvodů bude muset partnerství opustit (např. zánik nebo změna subjektu apod.) nebo dojde  

ke změně jeho zapojení do partnerství. Vzhledem k tomu, že partnerství je otevřené a od počátku je 

kladen důraz na zapojení co nejširší veřejnosti a šíření informací o projektu MAP, lze očekávat, že se 

partnerství bude rozšiřovat. V případě jakékoli změny bude Realizačním týmem (nebo po skončení 

projektu realizátorem) tato změna oznámena všem zapojeným aktérům v rámci partnerství.  

2 AKTUALIZACE MAP 
Projekt MAP je živým dokumentem i ve fázi jeho realizace. Objektivní a odůvodněné potřeby z území 

a průběžná evaluace mohou zapříčinit změny částí MAP, např. úprava znění strategických, 

specifických cílů, změna indikátorů atd. Nejčastější změny byly zaznamenány v rámci Seznamu 

investičních záměrů zařazených ve Strategickém rámci MAP a to z důvodu doplňování a aktualizace 

těchto záměrů, přičemž byla možná aktualizace dokumentu nejdříve 6 měsíců od odevzdání 

posledního schváleného Strategického rámce na RSK a Územní dimenzi. Další změny mohou nastat 

v rámci Ročního akčního plánu pro období 2017/2018, kde jsou zahrnuty aktivity jednotlivých 

zapojených aktérů. Všechny změny, které jsou identifikovány a zjištěny v rámci realizace projektu, 

jsou zaslány a projednány v Pracovních skupinách a následně jsou předloženy ke schválení  

nebo zamítnutí členům Řídícího výboru MAP.  

Aktualizace MAP bude probíhat obdobným způsobem i v nadcházejícím období. V případě objektivní 

potřeby změny části dokumentu MAP, bude změna nejprve projednána s aktéry zasaženými touto 

změnou a poté Realizačním týmem předložena Řídícímu výboru ke schválení, příp. zamítnutí. 

V případě, že na projekt MAP bude navazovat projekt MAP II, bude aktualizace MAP personálně 

 i organizačně zajištěna projektovým týmem sestaveným pro MAP II. Aktualizace MAP bude 

realizována vždy v návaznosti na případné pokračující projektové záměry a výzvy. 

3 MONITORING A VYHODNOCOVÁNÍ MAP 
Cílem implementace je realizace aktivit nastavených v projektu za účelem postupného naplňování 

stanovených priorit a cílů. Vzhledem k tomu, že nastavené aktivity se týkají různých aktérů  

a předpokládá se, že jejich realizace bude v různém časovém horizontu, je žádoucí je postupně 

vyhodnocovat a monitorovat a sledovat naplňování stanovených strategických cílů a priorit.  

MAP Děčín bude naplňován především aktivitami zařazenými do akčního plánu. Vzhledem k tomu,  

že Roční akční plán je živý dokument, nemají indikátory nastaveny výchozí ani cílové hodnoty. 

Sledován bude pouze procentuální poměr mezi počtem plánovaných aktivit a projektů a počtem 

uskutečněných aktivit a projektů. Indikátory byly stanoveny v souladu s SR MAP tak, aby bylo možné 

hodnotit projekt MAP jako celek. Odpovědnost za realizaci aktivit mají jednotlivé vzdělávací 

organizace.  



 

MAS Labské skály, z.s. 
ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z s.  

 
 

186 

V průběhu realizace projektu je za monitoring a vyhodnocování zodpovědný Realizační tým. 

Realizační tým průběžně sleduje naplňování a realizaci jednotlivých aktivit, dodržování časového 

harmonogramu, a monitoruje případné problémy či překážky, které se vyskytly v průběhu realizace. 

Zároveň dbá na informovanost veřejnosti a aktérů zasažených touto aktivitou. 

Po skončení projektu bude monitoring a vyhodnocování MAP probíhat tak, že v případě, že na projekt 

MAP bude navazovat projekt MAP II, bude monitoring a vyhodnocování zajištěno projektovým 

týmem sestaveným pro MAP II. V případě mezidobí nebo situace, kdy projekt MAP nebude 

pokračovat navazujícím projektem MAP II, bude monitoring a vyhodnocování prováděno dle 

možností v návaznosti na pokračující projektové záměry a výzvy. 

Součástí implementace a monitorování bude i případná aktualizace seznamu členů Realizačního 

týmu, Řídícího výboru, Pracovních skupin, zapojených škol, školských zařízení i dalších aktérů ve 

vzdělávání.  

V rámci spolupráce MAP s KAP dochází dle Metodického listu „Struktura informací předávaných  

z místních akčních plánů (MAP) do krajských akčních plánů (KAP)“ k průběžnému předávání informací 

z MAP ORP Děčín do KAP Ústeckého kraje týmu IPo KAP a odbornému garantu P-KAP. 

Realizační tým již v průběhu realizace projektu vytvořil průběžnou sebehodnotící zprávu (za první rok 

realizace projektu), která byla předložena a schválena Řídícím výborem a následně odeslána na ŘO 

MŠMT. Realizační tým je povinen vytvořit s ukončením projektu ucelenou sebehodnotící zprávu, 

která vyhodnotí průběh celé tvorby MAP a poskytne objektivní vhled do budoucích aktivit  

a směřování aktivit MAP. Jedná se o závěrečnou aktivitu, jejímž cílem je vyhodnotit úspěšnost 

procesů vytváření partnerství, výsledků a dopadů akčního ročního plánu, jeho dopady na strategii 

MAP a na základě vyhodnocení stanovit další kroky MAP.  

3.1 Způsoby a termíny pro vypořádání připomínek 

Realizační tým se schází minimálně 1 x měsíčně. Členové Realizačního týmu obdrží před jednáním 

v dostatečném předstihu podklady k projednání. Z každé porady Realizačního týmu je vyhotoven 

zápis, kde mají členové RT jasně stanoveny úkoly. Následně jsou výstupy z jednání zveřejněny  

na webových stránkách www.mapls.cz, dále jsou výstupy zaslány na vědomí členům Pracovních 

skupin a Řídícího výboru. K připomínkování dokumentů dochází v rámci Pracovních skupin a následně 

jsou odpřipomínkované dokumenty předloženy k připomínkování členům Řídícího výboru. 

Dokumenty jsou k připomínkování zasílány v dostatečném předstihu a se stanoveným termínem 

možnosti připomínkování. Dále jsou dokumenty k připomínkování zveřejněny na webových stránkách 

www.mapls.cz. Po dokončení připomínkování jsou změny zapracovány a dochází k sestavení finálního 

dokumentu, který je předložen k projednání a následnému schválení Řídícímu výboru MAP. 

3.2 Schvalování dokumentu MAP 

Pro schválení finálního dokumentu MAP je zapotřebí souhlas obce s rozšířenou působností Děčín a 

souhlas minimálně 70 % zřizovatelů škol zapojených do aktivit projektu, které jsou v daném území 

mimo samotnou obec s rozšířenou působností. Samotnému schvalování finálního dokumentu MAP 

předcházelo veřejné projednání dokumentu MAP, které se uskutečnilo 1. 11. 2017 od 16 hod. na 

http://www.mapls.cz/
http://www.mapls.cz/
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Magistrátě města Děčín. Byl tak zajištěn komunitní způsob projednávání finálního dokumentu MAP a 

zároveň byly vysvětleny důvody a přínosy jeho zpracování a veřejnost (včetně všech zapojených 

aktérů ve vzdělávání) měla poslední možnost tento dokument připomínkovat. K finálnímu 

dokumentu MAP bylo uplatněno několik připomínek. Jednalo se však o připomínky formálního 

charakteru, které byly do Návrhu dokumentu MAP zapracovány. Odpřipomínkovaná a upravená 

finální verze dokumentu byla dne 8. 11. 2017 předložena obci s rozšířenou působností Děčín a všem 

zřizovatelům škol a školských zařízení zapojených do aktivit projektu v řešeném území.  

Finální MAP byl schválen x% zřizovatelů formou usnesení (informace bude doplněna po schválení).  
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU 

PŮSOBNOSTÍ DĚČÍN NA OBDOBÍ 2017 - 2023 

Základní informace o projektu 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín (dále 
jen „MAP“) je strategický dokument, který stanovuje cíle, priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení 
cílů vzdělávací politiky v řešeném území SO ORP Děčín. MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního 
a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Vychází zejména z potřeb zjištěných v území na 
základě vlastních lokálních šetření, stávajících analýz v území a reálných dat. Zahrnuje oblasti včasné 
péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. 

Financování projektu:   financován z ESF prostřednictvím OP VVV (prioritní osa P03,  
    výzva MŠMT č. 02_15_005) 

Žadatel:    MAS Labské skály, z.s.  

Partnři projektu:  Statutární město Děčín a MAS Český sever, z.s. (oba s finančním 
    příspěvkem) 

Termín realizace projektu: 1.2.2016 – 31. 1. 2018 

č. projektu:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000297 

Cíl a význam projektu 

Cílem projektu MAP je zejména: 

 zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách; 

 zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání a ostatních aktérů s cílem 
individuálního rozvoje potenciálu každého žáka; 

 stanovení dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR; 

 systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování 
dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol; 

 sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání; 

 podpora škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka; 

 dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzívní škole; 

 výměna zkušeností mezi pedagogy, k jejich dalšímu vzdělávání a zavádění inovativních způsobů 
výuky; 

 zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí 
a žáků, a zlepšení spolupráce s rodiči. 

Význam MAP v souvislosti s dalšími dotačními tituly/výzvami: 

 významný podklad pro vyhlašování výzev OPVVV (Operační program Výzkum, vývoj a 
vzdělávání): 

 pro plánovanou spolupráci v území (místní sítě a partnerství); 

 pro plošnou podporu vzdělávání v potřebných tématech; 

 pro zpracování šablon pro školy „šitých na míru“. 
 

 významný podklad pro vyhlašování výzev IROP (Integrovaný regionální operační program): 

 Koordinace investičních akcí a podpora koncentrace a řízení efektivního využití investic v 
území. V IROP je soulad s akčními plány rozvoje vzdělávání povinným specifickým kritériem 
přijatelnosti. 

Struktura dokumentu MAP 
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Struktura dokumentu respektuje požadavky Výzvy a zároveň strukturu strategických dokumentů. 

V tomto souhrnu jsou obsaženy pouze základní informace o jednotlivých částech dokumentu. 

Podrobnější informace jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách - viz odkazy na konkrétní strany 

dokumentu MAP: 

V úvodní části je popsán účel dokumentu, jeho struktura, samotný proces plánování a manažerský 

souhrn. Podrobněji viz strany 8 – 39 dokumentu MAP. 

Analytická část vychází zejména ze stávajících dat pro území, meta-analýz stávajících strategických 

dokumentů a záměrů v oblasti vzdělávání, provedených dotazníkových šetřeních a dalších analýz 

problémů a potřeb zjištěných v průběhu realizace projektu. Závazným výstupem analýzy je vymezení 

prioritních oblastí a SWOT-3 analýza pro každou z oblastí. Podrobněji viz Strany 40 – 129 dokumentu 

MAP. 

Strategická část vychází z priorit stanovených na základě SWOT – 3 analýzy a analýz problémů a 

potřeb zjištěných v území, které byly identifikovány v analytické části s doplněním oblastí, tak aby 

bylo ve vztahu k pracovním skupinám pokryto celé spektrum vzdělávacího procesu obsaženého v 

MAP. Cílem je nalezení shody na dlouhodobé/střednědobé vizi do r. 2023 pro rozvoj v oblasti 

předškolního a základního vzdělávání. Podrobněji viz strany 130 – 181 dokumentu MAP. 

Implementační část se věnuje monitoringu a vyhodnocování realizace MAP. Podrobněji viz strany 
182 – 184 dokumentu MAP. 

Průběh zpracování dokumentu MAP 

Podrobný průběh zpracování dokumentu MAP je obsažen v samotném textu dokumentu v kapitole 
4.2. Průběh realizace projektu MAP (strany 20 – 25 dokumentu MAP). Pro potřeby zasedání 
rady/zastupitelstva města byly vytaženy pouze klíčové body v průběhu realizace dokumentu MAP. 

 Před samotným zahájením realizace projektu byla vedena jednání o nositeli projektu MAP. Po 
dohodě s eventuálními realizátory projektu byla za nositele projektu v řešeném území zvolena 
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MAS Labské skály, z.s. a partnery projektu s finanční účastní se stali statutární město Děčín a 
MAS Český Sever, z.s.  

 Během přípravné fáze projektu (v průběhu zpracování žádosti o podporu - 2015) byli v rámci 
řešeného území osloveni všichni důležití aktéři působící ve vzdělávání s žádostí o spolupráci na 
tvorbě projektu MAP. Na území ORP Děčín působí 28 zřizovatelů školských zařízení a 47 
školských zařízení (ZŠ a MŠ). Od počátku realizace projektu byla účast školských zařízení 
v projektu MAP 100%.  

 Po dohodě o nositeli projektu byl sestaven Realizační tým (dále též jen „RT“). Byli osloveni 
zástupci cílových skupin, byl sestaven Řídící výbor (dále též jen „ŘV“) a 3 pracovní skupiny (dále 
též jen „PS“) – Město, Venkov a Neformální zájmové vzdělávání. Na 1. jednání řídícího výboru 
(12. 4. 2016) byl schválen Statut, Jednací řád ŘV a byla zvolena předsedkyně řídícího výboru.  

 Na počátku realizace projektu (2/2016) bylo podrobně zanalyzováno řešené území, docházelo ke 
sběru informací, problémů, potřeb a k jednáním mezi všemi aktéry, a to jak v rámci pracovních 
skupin, tak i formou osobních jednání s klíčovými aktéry. Pro potřeby projektu bylo provedeno 
množství dotazníkových šetření a analýz zaměřených na specifické oblasti dle potřeby. 
K dispozici měl zpracovatelský tým rovněž dotazníkové šetření z MŠMT. Součástí analytické části 
byla rovněž analýza již existujících strategických záměrů a dokumentů pro řešené území a 
následně probíhala konzultace jejich poznatků s širokou platformou aktérů ve vzdělávání (4–
6/2016). 

 Po důsledné analýze území byly identifikovány klíčové problémy v oblasti a byly vymezeny 
prioritní oblasti rozvoje v řešeném území, byla sestavena SWOT – 3 analýza. Na základě této 
analýzy byla naformulována všemi aktéry ve vzdělávání společná vize a byly určeny priority a 
cíle. Vznikl Strategický rámec priorit MAP do roku 2023, který byl schválen na 2. jednání řídícího 
výboru dne 19. 7. 2016. Strategický rámec MAP je nezbytným předpokladem pro získání dotační 
podpory z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 

 Na 2. jednání Řídícího výboru – 19. 7. 2016 byla schválena „Dohoda o vzájemné spolupráci“. 
Tento dokument slouží jako smluvní podklad pro utváření a průběžné rozšiřování partnerství v 
rámci projektu a schválení Strategického rámce. 

 V průběhu měsíce září – prosinec 2016 probíhala revize projektových záměrů zahrnutých do 
Strategického rámce MAP Verze 1.0. V rámci připravované aktualizace SR, byli opětovně 
osloveni všichni zapojení aktéři v projektu a následně byla provedena úprava Aktualizace SR 
Verze 2.0. Tento aktualizovaný návrh SR Verze 2.0, byl projednán a schválen na 3. jednání ŘV 
dne 31. 1. 2017. Tato aktivita probíhala ve snaze, co nejlépe upřesnit a kvalifikovat potřeby 
z území SO ORP Děčín s ohledem na aktuálnost a ve snaze co nejlépe a nejefektněji sestavit 
akční plán. Upřesňovaly se jednotlivé aktivity (aktivity jednotlivých škol, aktivity spolupráce, 
infrastruktura) a definovalo se, která z aktivit je realizovatelná v průběhu jednoho roku, a to se 
všemi náležitostmi, tedy s odpovědnostmi, potřebnými finančními zdroji a indikátory, které 
budou měřit dosažené cíle. Snahou bylo, aby byly v plánovaných cílech zahrnuty potřeby co 
největšího počtu škol a dalších organizací v rámci ORP Děčín.  

 Na 3. jednání ŘV byla dále projednána a schválena „Dohoda o potřebách v území SO ORP Děčín 
v oblasti vzdělávacích aktivit“. Návrh Dohody vychází z dokumentů schválených ŘV v červenci 
2016 a to: 1. verze Strategického rámce a Dohody o vzájemné spolupráci, jejíž součástí je 
vymezení oblasti spolupráce aktérů vzdělávání. Navazujícím dokumentem je „Návrh Ročního 
plánu vzdělávacích aktivit“ jehož základní oblasti se shodují s oblastmi spolupráce zakotvenými 
v Dohodě o vzájemné spolupráci, a vedou k systematickému budování znalostních kapacit 
v rámci projektu MAP. Dále byla schválena změna členů Řídícího výboru k 31. 1. 2017. 

 Dne 5. 4. 2017 proběhlo 4. jednání ŘV, kde byl schválen konkrétní „Plán vzdělávacích aktivit pro 
rok 2017“. 
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 V období 5/2017 do konce 6/2017 probíhala plánovaná aktualizace Strategického rámce, kdy 
byli v rámci území opětovně osloveni všichni zapojení aktéři, probíhala jednání v rámci PS a 
v rámci RT, kde byla získaná data a úpravy byly zapracovány do SR a následně připomínkovány. 
Všichni aktéři měli možnost SR připomínkovat do konce měsíce 6/2017. Současně probíhala 
jednání v rámci přípravy Ročního akčního plánu, kde byla nastavena opatření k naplňování cílů 
Strategického rámce. Akční plán byl sestaven a zpracován pro období školního roku 2017/2018.  

 Aktualizovaný Strategický rámec - verze 3.0 a Roční Akční plán byly projednány a schváleny na 
5. jednání ŘV v měsíci 07/2017. 

 Na konci léta 2017 byla zahájena práce na finálním dokumentu MAP. Návrh finálního MAP byl 
rozeslán všem aktérům ve vzdělávání, Řídícímu výboru a rovněž byla poskytnuta možnost 
veřejnosti dokument před samotným schválením připomínkovat. 

 Dne 1.11.2017 od 16 hod. se uskutečnilo veřejné projednání finálního dokumentu MAP na 
Magistrátě města Děčín. Byla tak dána poslední možnost veřejnosti a všem aktérům ve 
vzdělávání uplatnit připomínku k finálnímu dokumentu MAP. Zároveň byl tímto způsobem 
zajištěn komunitní způsob projednávání dokumentu MAP a byly vysvětleny důvody a přínosy 
jeho zpracování. 

 K finálnímu dokumentu MAP bylo uplatněno několik připomínek. Jednalo se však o připomínky 
formálního charakteru, které byly do návrhu dokumentu MAP zapracovány.  

 Zpřipomínkovaná a upravená finální verze dokumentu byla předložena obci s rozšířenou 
působností Děčín a všem zřizovatelům škol zapojených do aktivit projektu v řešeném území.  

Důvody předložení dokumentu MAP zastupitelstvu obce 

V projektu MAP jsou naplánovaná neinvestiční opatření, aktivity škol a aktivity spolupráce, které musí 
schválit zřizovatelé škol zapojených do aktivit projektu, aby bylo možné pro tyto aktivity získat 
dotační podporu. Pro schválení finálního MAP je zapotřebí souhlas obce s rozšířenou působností 
(Děčín) a souhlas minimálně 70 % zřizovatelů škol zapojených do aktivit projektu, které jsou v daném 
území mimo samotnou obec s rozšířenou působností.  

 



 
 

 
 

MAS Labské skály, z.s  
ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s.       
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Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV 

(http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). 

Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány 

SOUHLAS ZŘIZOVATELE  

Jako zřizovatel školy/školského zařízení zapojeného do projektu Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín (dále jen „MAP“),  
č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000297, vyslovujeme souhlas s finálním dokumentem 
MAP na období 2017 - 2023 
 

Zřizovatel školy/školského zařízení: 

 

 

Škola/Školské zařízení/ ostatní vzdělávací zařízení (zájmové a neformální): 

 

 

Zasedání zastupitelstva dne: 

 

 

Číslo usnesení, kterým došlo k souhlasu zřizovatele školy/školského zařízení: 

 

 

 

V …………………………………………………………dne ………………………..   

 

 

Podpis: ______________________________ 

         zástupce zřizovatele 

http://www.esfcr.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
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STATUT  

Řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín 

Článek I. Úvodní ustanovení  

1. Tento statut upravuje postavení, úkoly a složení Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín  (dále jen „ŘV“), který je stálým 
řídícím, iniciačním a koordinačním orgánem v oblasti přípravy, zpracování a realizace Místního 
akčního plánu rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín (dále jen 
„MAP“). 

2. ŘV je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů 
ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. 

3. ŘV je složen ze zástupců realizátora projektu MAP (Realizačního týmu, dále jen „RT“), zástupce 
KAP a Ústeckého kraje, Agentury pro sociální začleňování, z řad pracovníků škol (vedení škol, 
pedagogů), ze zástupců zřizovatelů škol, zástupců základních uměleckých škol, zástupců 
dobrovolných svazků obcí (mikroregiony), zástupce ITI, zástupce NIDV, zástupců organizací 
neformálního a zájmového vzdělávání a zástupce rodičů. 

4. ŘV je platformou: 

- kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území ORP 
Děčín (na základě reprezentativního zastoupení), 

- která je hlavním představitelem MAP – projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a 
evaluaci MAP, 

- která zprostředkovává přenos informací v území, 

- která schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023 a Akční plán 

5. Členství v ŘV je dobrovolné. Členské složení ŘV je možné v průběhu zpracovávání MAP měnit či 
doplňovat na základě většinového usnesení ŘV. 

6. ŘV volí na svém 1. jednání ze svého středu předsedu ŘV, který může dle potřeby delegovat řízení 
jednání ŘV na jiného člena ŘV Předsedu ŘV lze v průběhu realizace změnit novou volbou. 

7. ŘV byl založen dne 12.4.2016. Jeho trvání je po celý průběh zpracování MAP resp. do 31. 1. 2018. 

8. Členství v ŘV je čestné. Účast v ŘV nezakládá žádný právní nárok na finanční odměnu. 

9. ŘV se schází dle potřeby.  

10. ŘV jedná v souladu s Jednacím řádem ŘV. 
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Článek II. Postavení a kompetence ŘV 

1. ŘV řídí a koordinuje přípravu, zpracování a realizaci MAP za účasti orgánů a osob zapojených do 
implementace, dle potřeby za účasti jiných pozvaných partnerů (hostů). 

2. Řídící výbor dále zejména:  

a. zprostředkovává přenos informací v území 

b. seznamuje se s výstupy RT a z pracovních skupin,  

c. v rámci procesu tvorby MAP projednává dílčí výstupy a případně navrhuje jejich doplnění, po 
projednání schvaluje dílčí výstupy, průběžné zprávy, evaluace atd., 

d. schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023, finální podobu dokumentu MAP (Akční plán)  

3. Při své činnosti postupuje v souladu se závaznými metodickými pokyny pro MAP. 

 

Článek III. Práva a povinnosti členů ŘV 

1. Seznámit se s tímto Statutem a Jednacím řádem a řídit se jím.  
2. Aktivně se účastnit jednání ŘV, na tato jednání se řádně připravit (zejména se seznámit s 

programem jednání a podklady), popř. se řádným způsobem z daného jednání omluvit.  
3. Hlasovat o vznesených návrzích na jednání ŘV (popř. „per rollam“), podávat návrhy a připomínky, 

navrhovat nové členy, požádat o svolání mimořádného jednání ŘV. 

4. Odborně posuzovat a hodnotit všechny projednávané záležitosti na jednání ŘV. Při posuzování 
projektu MAP se zabývat také nejen jeho souladem s cíli a principy MAP, ale také morálními a 
etickými zásadami.  

5. V případě, že člen ŘV zjistí, že v některých záležitostech jednání ŘV je on nebo jiný člen ŘV 
podjatý nebo by mohl nastat střet zájmů, je povinen tuto skutečnost na nejbližším jednání ŘV 
oznámit. Člen ŘV, který je v takovémto postavení, poté nesmí rozhodovat ve věcech, v rámci 
kterých se tento střet zájmů projevuje nebo by se mohl projevit.  

6. Všichni členové ŘV jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli v 
souvislosti s výkonem funkce člena ŘV v záležitosti citlivých dat jednotlivých školských zařízení 
v sledované oblasti (zejména těch, která se bezprostředně týkají jednotlivých osob), pokud zápis z 
jednání ŘV nestanoví jinak.  

7. Každý člen ŘV má právo vyžadovat informace o aktuálním stavu realizace projektu MAP.  

8. Předseda ŘV má nad rámec práv a povinností členů ŘV vyhrazena následující 

práva: rozhodovací povinnost v případě rovnosti hlasů; 

povinnosti: úzce spolupracuje s RT, vede a předsedá jednáním ŘV, řídí hlasování ŘV, podepisuje 
zápisy z jednání ŘV a podepisuje usnesení ŘV. 

9. Všichni členové ŘV mají právo odstoupit bez udání důvodu. 
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JEDNACÍ ŘÁD 

Řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín 

Článek I.  Jednání ŘV 

1. Jednací řád upravuje jednání Řídícího výboru. 

2. Jednání ŘV svolává a materiály předkládá hlavní manažer projektu MAP ve spolupráci 
s předsedou ŘV.  

3. ŘV se schází k jednání na základě pozvánky v elektronické podobě (e-mail), která určí datum, 
místo, čas jednání a návrh programu jednání. Pozvánka bude členům ŘV doručena nejpozději 10 
dní před jednání ŘV.  

4. Podklady pro jednání ŘV musí být členům ŘV doručeny v elektronické podobě nejpozději 7 5 
pracovních dnů před dnem jednání ŘV.  

5. V případě nutnosti řešení bezodkladných záležitostí je možné termín pro zaslání pozvánky a 
podkladů zkrátit na nezbytně nutnou dobu. 

6. Jednání ŘV řídí předseda ŘV nebo pověřený člen ŘV dle připraveného programu.  

7. Členové ŘV mohou ze závažných důvodů místo své osoby na jednání vyslat pověřeného zástupce 
na základě plné moci. Pověřený zástupce má stejná práva a povinnosti jako řádný člen ŘV.  

8. Na jednání ŘV mohou být přizváni hosté podle řešené problematiky. 

9. O každém jednání ŘV se pořizuje zápis. Zápis pořizuje a vyhotovuje hlavní manažer projektu a 
ověřuje svým podpisem předsedajícím příslušnému jednání ŘV. Zápis v elektronické podobě 
obdrží všichni členové ŘV, všichni členové RT a  zástupci všech pracovních skupin v termínu do 10 
kalendářních dnů ode dne jednání ŘV. Zástupci pracovních skupin seznámí se závěry z jednání ŘV 
ostatní členy svých pracovních skupin.  

 

10. Rozesílání zápisu elektronickou cestou zabezpečuje hlavní manažer projektu. 

 

Článek II. Hlasování ŘV 

1. ŘV je usnášeníschopný pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. V případě, že 
počet členů na jednání ŘV není v okamžiku plánovaného času zahájení jednání nadpoloviční, je 
jednání ŘV zahájeno, avšak nejsou přijímána schvalovací usnesení.  

2. ŘV rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedajícího ŘV. Hlasování probíhá veřejně, v případě hlasování „per rollam“ je hlasování 
rozesláno prostřednictvím mailu všem členům ŘV. 

3. V případě pověřeného zástupce člena ŘV přechází hlasovací právo na tohoto pověřeného 
zástupce. 

 

4. V případě, že se ŘV nesejde v nadpoloviční většině, přistupuje se k hlasování o návrzích usnesení 
prostřednictvím „per rollam“. ŘV na svém jednání schválí návrh na usnesení pro hlasování, který 
je hlavním manažerem projektu bezodkladně rozeslán prostřednictvím mailové korespondence 
všem členům ŘV s termínem odpovědi do 2 pracovních dnů. Usnesení je přijato v případě, že je 
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5.  

 
 

6.  
 

 
 

 
1.  
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EVROPSKA UNIE
€wopsk€ Ftuhturtiln,i a investidni fondy
Operaeni prcrgfam Vid<um, rrjivoj a vzddkivani

1i16 Schvdleni Statutu a Jednaciho fAdu Ridi
Dddin

Znilni usneseni:

RiOici qibor MAP rozvoje vzddlinipro SO O
ri'bor,; I\;f, 3 roz./oje.;zd5l6.sani pro SO OPJ

Hlasoviini zprisobem PER -- ROLLAM do 20.

Schvdleno 17 hlasy (229 hlasfi)

Usneseni bvlo schv6leno.

21 1 6 TJ sneseni volby piedsedkynd Ridicitro

Znilni usneseni:

Ridici vybor MAP pro SO ORP DEdin voli
X , a n ,a I
Smiciovou - Ztxiadni Skoia a maieisk6 Skoia

IJloon-t6-{ ,m'o'-al^o* DED Df\T f A},,f ,{^ 1Alll(tDvY(Ll.lUrPll))\rLrWul I Lt\ - I\\-rIJIJmYr LriJ AV.

Schv6leno 17 hlasy (229 hlasfi)

I-Isnese- ni bvlo sehv hleno

Viz vf5e uvedenli ziunamo hlasovdni, ktery je

Zpracovala: JiiinaBischoffi,ov

(zastupuj ici hlavni manaier proj ektu)

qiboru MAP rozvoje vzdElinipro SO ORP

Dedin schvaluje Statut a Jednaci fad Ridiciho
ral

2016 - do 24:00 hodin.

MAP pro ORP Dddin.

Ridiciho qiboru pani Mg. Miroslavu
naci Pioudnici, piispdvkov6 organizace.

1n1 A An n, A 'AA L^rli-. z,vrv - \lU z.'i.vv lllr\tur.

ilohou t6chto usneseni (sfr. I - 3)











$vRoP$KA UN|E

$woprke struktr,rrilni { investrdni fondy

9peraeni program Vi,+um. \^i,t/oi a vzdelayani

Mistni aktni

Nfie podepsand smluvni strany
,,dohoda") v ziijmu spoleEnd
zdkladniho vzd6ldv6ni s tfm, le
jsou piesvEdieni o nutnosti a
probldmy a potieby 6zemf
Signatdii se shodujf na potieb6
IJka a uditele a rovnEl na
dokumentu naplfi ujfclho cile

1. Signatdii tdto dohody
piedikolnlho a

na:

a)

b)

c)

d)

e)

lnkluzivni vzd€l6vCni;

etendtskou a

Podporu dEti a z6krl

Kari6rov6 poradenstvf

Polytechnick6

f) Jazykovou gramotnost

g) Rozvoj kulturniho a obCanskdho

h) Rozvoj finantni podnikavosti

i) Rozvoj sociClnlch a

j) Smysluplnd trdveni

k) Vfchova ke zdrrv6mu stylu.

2. T€matickd zamEfenf
tematickrich okruzich.

pl6n rpzvoie vzdpliiviini pro sprivnf obvo
s rQzSffenou ppsobnosti DEiin
E. proieku: c2.02.3.68r0.0/0.0/1s_005 lo0f0/0rzs,l

d obce

DOHobA o VzAJ$MruE spoLuPRAcI

d€ti a iCk0;

iniciativy d6ti a udk0;

d6ti a liktl;
dasu dEti a

spoluprdce nelrylupujf spoluprici signat{i0 v jinfch oblastech vzddldvdni a

Formy

1. Signatdfi tdto dohody majf spoletnf cil zej

al vz,iiemnEatzce v oblastech dle dlSnku 1.,

b) vytviiiet podminky pro ud6l6v6ni, kterd je souEdsti dokumentu Strategichf
rdmec MAP v 0zemf D€iin,

c) rzCjemnE a rizce a pffpadnE dal5ich koncepEnfch dokument0 v oblasti
vzdElSvCni a implemen do praxe,

MAS Labskp skdly, z.s.

]TDS

ovat pli
t6chto d

ve spoluprdci Statutdrnim mdstlm DEtin a MAS eeskt' sever, z.s.
I .':i: . l



d)

e)

f)

navazov6ni kontakt0 a
s oblastrni spolupr6ce;

medializaci vfstupri

VfSe uvedend formy
naopak jsou lSdoucf.

Po dobu trv5ni projektu
p0sobnosti Dddin {diile
Realizatniho dmu MAP
nastavend spolupr6ce.

Signatiiii tdto dohody
vymezen'ich touto

Dohoda je projevem

Spsfup.rdee v.r6mei

Sb. o ochran6 osobnich

7. Od t6to dohody lze
nebo po skonEeni realizace

Souiristi dohody je

c)
h)

vzajemnou vymenu I

vrimEnu znalosti,

realizovat odborn6 di
semindi0, konferenci a

vzdjemnou podporu
pesknevaoi
realizace jednotlivfch sm6lujfcich k naplndni lokiilni vize vzd6liiviini),

3.

4.

vit vedoucich ke zl4i5eni kvality vzd€ldv6ni na rizemi ORp Dddin,
pii piip.rav6 projelFt-ovvsh iddssti {aKi-vni spolup.rdee v eblasti piiprarry a

s osoba{ni, kter6 nejsou signat6ii dohody, ale maji spojitost

nevyluiuji jinf formy spoluprdce dle zam6ieni jednottivfch signatdit,

'uji svou v0li vzdj{mnd spolupracovat v oblastech spolupr6ce dle iljnku t.
a formami spolupf6ce dle dl6nku tl. zde uvedenfmi.

6 v0le signatdi0.

je -zeefa dobrovllnd a spefupraeujfei su,bje.kty -z0st6vajf pii uplat.ioydni

budou nakliidat s pitlivfmi a osobnimi daty ve smyslu zdkona e. 10V2000
0 a o zm6n6 nEktei.fch z6kon0.

vzd6lSvacich strategif

Dohodu je moin6 m6nit a doplfiovat pislmnfmi dodatky, o kterfch budou signat6ii piedem
vyrozurnEni.

V5ichni podepsani

odstoupit pisemrifm ozndmenim Rfdicimu rrfboru bez uvedenf d$vodu,
rojektu MAP ORP D€iin realizCtorovi projektu MAS Labsk6 skdly, z.s.

v,i arch k Dohod{ o vzdjemn6 spoluprdci. Dohoda se uzavir6 na dobu
u tryiini Brojektu MAP ORP D6iin.

8.

9.

1.0.

L]-,

neuriitou, minimdlnE po

Dohoda nabfvd platnosti a

Dohoda byla schvdlena dne

Dohoda je vyhotovena v
Labskd skdly, z.s.

V Et6Cfn€ dne 19. 07.2O!5

,2016 na 2. iednini Ridiciho Wboru.

vftisku, kterff bude uloien v sidle realiz6tora MAP ORP D€tin MaS

;ffi*'.;s'"rd;;:\
pledsed kynE Ridiciho v'iboru

dnem sch]vdlenf frfdicfm vriborem.

Hana Blaikov6, hlavni manalerka a koordinitorka
projektu MAP oRP Dddin

MAS Lobskf skdly, z.s.

€p 
ve spatuBrdetse m4stem DEtfn@ MAS teskf sever, z.s. h-Ds



UNIE
wopske struktu16lni invesliini fondy

progfam

PODP|sOW
Svrfm podpisem potvrzuji
v rdmci projektu Mistni plin rozvoje
pfisobnosti D6tin ( dislo projektu:

o vzAErrnruf sporupnAcl
sse Dohody o vzdjemnd spoluprdci vytvofend

lyvoj a vzddlevana

ni pro sprdvni obvod obce s roziiienou
_flrs/0000297):

MAS
Stdtutdrnimve spoluprdci DEEin a MAS eeskt' sever, z.s. ms



UNIE
wopske strukturAlni investrini loody

program

KDOPODP|sOW
Svfm podpisem potvnuji

O VZAJEMNE SPOLUPNACI
Dohody o vzdjemnd spolupriici vytvoiend

pro sprdvni obvod obce s roz5iienou

se
v rdmci projektu Mistni pl6n rozvoje
prisobnostf D€iin iislo projektu:

MAS

Statutdrnimve spoluprdci Ddtin o MAS teski sever, z.s. hDs



UNIE
! strukturilni investiani tondy

program

PODPISOVY
Svfm podpisem potvrzuji
v rdmci projektu Mistni pldn rozvoje
p0sobnosti D6iin iislo projektu:

O VZATEUN€ SPOLUPRACI
Dohody o vzdjemnd spoluprici vytvoiend

pro sprdvni obvod obce s roziiienou

MAS
Statutdrnimve spoluprdci DECin a MAS eeskf sever, z.s. rDs







 

MAS Labské skály, z.s. 
ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s. 

 

1 

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV 

(http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). 

Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány 

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce 
s rozšířenou působností Děčín 

 

 

 

Podrobné výsledky demografické projekce 

Do roku 2040 

Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000297 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.esfcr.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv


 

MAS Labské skály, z.s. 
ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s. 

 

2 

SO ORP Děčín, počty obyvatel podle věku ke konci roku, charakteristické věkové skupiny 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0-1  1 700   1 600   1 500  1 500   1 500   1 400   1 400   1 300   1 300   1 300  

2-5  3 700   3 800   3 600  3 400   3 300   3 200   3 100   3 000   2 900   2 900  

6-10  4 000   4 100   4 300  4 400   4 600   4 700   4 700   4 600   4 400   4 200  

11-14  2 800   2 900   3 000  3 100   3 200   3 300   3 400   3 500   3 800   3 900  

15-18  3 300   3 000   2 900  2 800   2 800   2 900   3 000   3 100   3 200   3 300  

19-21  3 000   3 000   2 700  2 500   2 300   2 100   2 100   2 100   2 100   2 200  

22-23  2 000   2 000   2 000  2 000   1 900   1 800   1 600   1 400   1 300   1 400  

24-44 24 400  24 300  24 100  23 800  23 500  23 200  22 800  22 000  21 200  20 400  

45-64 21 500  20 900  20 300  20 100  19 900  19 700  19 700  19 800  20 000  20 300  

65-84 11 100  11 900  12 600  13 100  13 700  14 100  14 400  14 700  15 000  15 200  

85+  1 100   1 100   1 100  1 100   1 200   1 200   1 200   1 200   1 200   1 200  

0-14 12 200  12 400  12 400  12 400  12 600  12 600  12 600  12 400  12 400  12 300  

15-64 54 200  53 200  52 000  51 200  50 400  49 700  49 200  48 400  47 800  47 600  

65+ 12 200  13 000  13 700  14 200  14 900  15 300  15 600  15 900  16 200  16 400  

celkem 78 600  78 600  78 100  77 800  77 900  77 600  77 400  76 700  76 400  76 300  
 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

0-1  1 300   1 200   1 200   1 200   1 200   1 200   1 200   1 200   1 300   1 300  

2-5  2 800   2 700   2 700   2 600   2 600   2 500   2 500   2 500   2 500   2 500  

6-10  4 100   4 000   3 900   3 800   3 800   3 600   3 600   3 500   3 500   3 400  

11-14  4 000   3 900   3 700   3 600   3 400   3 400   3 300   3 200   3 200   3 100  

15-18  3 400   3 600   3 800   3 900   4 000   3 900   3 700   3 600   3 500   3 400  

19-21  2 300   2 400   2 400   2 500   2 500   2 700   2 900   3 000   3 000   2 800  

22-23  1 400   1 400   1 500   1 500   1 600   1 600   1 700   1 700   1 800   2 000  

24-44  19 600   19 000   18 400   17 800   17 500   17 300   17 100   16 900   16 800   16 600  

45-64  20 500   20 600   20 800   21 100   21 200   21 200   21 300   21 100   20 800   20 600  

65-84  15 400   15 500   15 500   15 400   15 300   15 100   15 000   14 900   14 900   14 800  

85+  1 200   1 200   1 300   1 300   1 300   1 400   1 500   1 600   1 800   1 900  

0-14  12 200   11 800   11 500   11 200   11 000   10 700   10 600   10 400   10 500   10 300  

15-64  47 200   47 000   46 900   46 800   46 800   46 700   46 700   46 300   45 900   45 400  

65+  16 600   16 700   16 800   16 700   16 600   16 500   16 500   16 500   16 700   16 700  

celkem  76 000   75 500   75 200   74 700   74 400   73 900   73 800   73 200   73 100   72 400  
 

 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

0-1  1 300   1 300   1 400   1 400   1 400   1 400   1 400   1 400   1 400   1 400  

2-5  2 600   2 600   2 700   2 700   2 800   2 800   2 900   2 900   2 900   2 900  

6-10  3 400   3 300   3 300   3 400   3 400   3 500   3 500   3 600   3 700   3 700  

11-14  3 000   3 000   2 900   2 900   2 800   2 800   2 800   2 800   2 800   2 900  

15-18  3 300   3 300   3 200   3 100   3 100   3 000   3 000   2 900   2 900   2 900  

19-21  2 700   2 600   2 600   2 500   2 500   2 400   2 300   2 300   2 300   2 200  

22-23  2 000   1 900   1 800   1 700   1 700   1 700   1 700   1 600   1 600   1 500  

24-44  16 700   16 700   16 700   16 700   16 700   16 500   16 400   16 300   16 400   16 400  

45-64  20 500   20 400   20 300   20 000   19 700   19 500   19 100   18 600   17 900   17 300  

65-84  14 500   14 200   14 000   13 900   13 900   13 900   14 100   14 300   14 700   15 000  

85+  2 100   2 300   2 500   2 600   2 800   2 900   2 900   3 000   3 000   3 000  

0-14  10 300   10 200   10 300   10 400   10 400   10 500   10 600   10 700   10 800   10 900  

15-64  45 200   44 900   44 600   44 000   43 700   43 100   42 500   41 700   41 100   40 300  

65+  16 600   16 500   16 500   16 500   16 700   16 800   17 000   17 300   17 700   18 000  

celkem  72 100   71 600   71 400   70 900   70 800   70 400   70 100   69 700   69 600   69 200  
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Město Děčín, počty obyvatel podle věku ke konci roku, charakteristické věkové skupiny 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0-1  1 100   1 100   1 000   1 000   1 000   1 000   900   900   900   900  

2-5  2 400   2 400   2 300   2 200   2 100   2 000   2 000   2 000   1 900   1 900  

6-10  2 600   2 600   2 800   2 800   2 900   3 000   3 000   2 900   2 800   2 700  

11-14  1 800   1 900   1 900   2 000   2 000   2 100   2 200   2 200   2 400   2 400  

15-18  2 000   1 800   1 800   1 800   1 800   1 900   1 900   2 000   2 000   2 100  

19-21  1 900   1 900   1 700   1 600   1 400   1 400   1 300   1 300   1 300   1 400  

22-23  1 300   1 300   1 300   1 200   1 300   1 100   1 000   900   900   900  

24-44  15 500   15 400   15 200   15 000   14 800   14 600   14 300   13 800   13 300   12 700  

45-64  13 500   13 200   12 800   12 700   12 600   12 500   12 500   12 600   12 700   12 900  

65-84  7 600   8 000   8 400   8 700   9 000   9 200   9 300   9 500   9 600   9 700  

85+  800   800   800   800   800   800   900   900   900   900  

0-14  7 900   8 000   8 000   8 000   8 000   8 100   8 100   8 000   8 000   7 900  

15-64  34 200   33 600   32 800   32 300   31 900   31 500   31 000   30 600   30 200   30 000  

65+  8 400   8 800   9 200   9 500   9 800   10 000   10 200   10 400   10 500   10 600  

celkem  50 500   50 400   50 000   49 800   49 700   49 600   49 300   49 000   48 700   48 500  
 

 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

0-1  900   800   800   800   800   800   800   800   800   800  

2-5  1 900   1 800   1 800   1 700   1 700   1 700   1 600   1 600   1 600   1 600  

6-10  2 600   2 600   2 500   2 500   2 500   2 400   2 300   2 300   2 200   2 200  

11-14  2 500   2 400   2 300   2 200   2 200   2 100   2 100   2 100   2 100   2 000  

15-18  2 200   2 200   2 400   2 400   2 500   2 400   2 300   2 300   2 200   2 100  

19-21  1 400   1 500   1 500   1 600   1 600   1 700   1 800   1 800   1 800   1 700  

22-23  900   900   900   1 000   1 000   1 000   1 000   1 100   1 100   1 200  

24-44  12 200   11 900   11 500   11 200   11 000   10 900   10 700   10 600   10 500   10 400  

45-64  13 000   13 100   13 100   13 300   13 200   13 300   13 300   13 100   13 000   12 800  

65-84  9 800   9 800   9 800   9 700   9 600   9 500   9 400   9 300   9 300   9 300  

85+  900   1 000   1 000   1 000   1 000   1 100   1 200   1 200   1 400   1 400  

0-14  7 900   7 600   7 400   7 200   7 200   7 000   6 800   6 800   6 700   6 600  

15-64  29 700   29 600   29 400   29 500   29 300   29 300   29 100   28 900   28 600   28 200  

65+  10 700   10 800   10 800   10 700   10 600   10 600   10 600   10 500   10 700   10 700  

celkem  48 300   48 000   47 600   47 400   47 100   46 900   46 500   46 200   46 000   45 500  
 

 
2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

0-1  800   900   900   900   900   900   900   900   900   900  

2-5  1 600   1 700   1 700   1 700   1 800   1 800   1 800   1 800   1 800   1 800  

6-10  2 200   2 100   2 100   2 100   2 100   2 200   2 200   2 200   2 300   2 300  

11-14  2 000   1 900   1 900   1 800   1 800   1 800   1 800   1 800   1 800   1 800  

15-18  2 100   2 100   2 100   2 000   2 000   1 900   1 900   1 800   1 800   1 800  

19-21  1 700   1 600   1 600   1 600   1 500   1 500   1 500   1 500   1 400   1 400  

22-23  1 200   1 200   1 100   1 100   1 100   1 000   1 000   1 000   1 000   1 000  

24-44  10 400   10 400   10 400   10 300   10 200   10 100   10 000   9 900   10 000   10 000  

45-64  12 700   12 600   12 500   12 400   12 200   12 000   11 800   11 500   11 000   10 600  

65-84  9 100   9 000   8 900   8 800   8 800   8 900   8 900   9 100   9 400   9 600  

85+  1 600   1 700   1 800   1 900   2 000   2 000   2 100   2 100   2 100   2 100  

0-14  6 600   6 600   6 600   6 500   6 600   6 700   6 700   6 700   6 800   6 800  

15-64  28 100   27 900   27 700   27 400   27 000   26 500   26 200   25 700   25 200   24 800  

65+  10 700   10 700   10 700   10 700   10 800   10 900   11 000   11 200   11 500   11 700  

celkem  45 400   45 200   45 000   44 600   44 400   44 100   43 900   43 600   43 500   43 300  

 

  



 

 

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV 
(http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). 

 

 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE 
VZDĚLÁVÁNÍ  

PRO SO ORP DĚČÍN 
 

 

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉ 
ŠETŘENÍ MŠMT 

 
uskutečněného v období 24. 11. 2015 – 30. 1. 2016 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
MAS Labské skály, z.s. 

ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český 
sever,z.s. 

 

http://www.esfcr.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv


Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT – MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín 

2 
 

1 Základní informace vyplývající z dotazníkového šetření 

1.1 Počet vyplněných dotazníků na území ORP Děčín - MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY 

Vyplnění dotazníků MŠMT MŠ % ZŠ % 

Počet ředitelství / právnických osob vykonávajících činnost MŠ, ZŠ  
(uvedených v době šetření v Rejstříku škol a školských zařízení) 

36 100,0% 30 100% 

z toho kompletně vyplnilo dotazník: 32 88,9% 28 93,3% 

z toho nevyplnilo dotazník: 
(MŠ, ZŠ zvolila možnost neúčastnit se dotazníkového šetření, MŠ, ZŠ 
dotazníkové šetření nedokončila, MŠ, ZŠ byla sloučena s jinou, 
pozastavila činnost nebo byla zrušena) 

4 11,1% 2 6,7% 

 

1.2 Pořadí potřeb v jednotlivých oblastech podpory – MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY 

V následující tabulce je uvedeno pořadí potřeb v jednotlivých oblastech podpory, které by se mohly rozvíjet 

operačním programem IROP nebo OP VVV. 

HLAVNÍ OBLASTI 
PODPOROVANÉ Z OP 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 
ZÁKLADNÍ 

ŠKOLY 

Pořadí podle 
potřeb škol 

Průměrné hodnocení 
aktuálního stavu 

Pořa
dí 

podl
e 

potř
eb 

škol 

Průměr
né 

hodnoc
ení 

aktuální
ho 

stavu 
A. Podpora inkluzivního / 
společného vzdělávání 

3 2,50 1 2,65 

B. Podpora rozvoje čtenářské 
pregramotnosti 

4 2,54 2 2,56 

C. Podpora rozvoje matematické 
pregramotnosti 

5 2,26 4 2,27 

D. Podpora kompetencí k 
iniciativě a kreativitě dětí 

5 2,68 6 2,26 

E. Podpora polytechnického 
vzdělávání 

2 2,07 5 2,15 

F. Rozvoj infrastruktury školy, vč. 
rekonstrukcí a vybavení 

1 - 2 - 

Pozn.: 
Pořadí podle potřeb škol

 
 - Seřazení všech 6 hlavních oblastí od 1 ( = největší potřeba rozvíjet danou oblast v 

rámci podpory z Evropské unie v letech 2016 – 2020) do 6 ( = nejmenší potřeba rozvíjet danou oblast v rámci 

podpory z Evropské unie v letech 2016 – 2020). Pořadí jednotlivých MŠ, ZŠ bylo v rámci jednotlivých oblastí 

zprůměrováno a na základě těchto hodnot bylo oblastem přiřazeno pořadí v rámci ORP. 
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Průměrné hodnocení aktuálního stavu - Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP vychází z hodnocení 
aktuálního stavu MŠ, ZŠ v příslušných oddílech dotazníku (I.; II.; III. a IV.) na následující škále: 
1. Vůbec nebo téměř se neuplatňuje (tzn. stadium prvotních úvah, jak stav řešit) 
2. Rozvíjející se oblast (tzn. promyšlené části, počáteční realizace) 
3. Realizovaná oblast (tzn. funkční části systému realizovány na základní úrovni, je prostor na zlepšení) 
4. Ideální stav (tzn. funkční systém, vytvořené podmínky, zodpovědnost, pravidelnost, aktualizace na vnitřní i 
vnější podněty) 
Pokud jsou průměrné hodnoty v rámci ORP červeně zvýrazněny, znamená to, že jsou nižší než průměrné hodnoty 

v rámci ČR (pokud jsou hodnoty shodné a přesto je v rámci ORP červené zvýraznění, je rozdíl patrný až na třetím 

či dalším desetinném místě). 

 

DALŠÍ OBLASTI PODPOROVANÉ Z OP 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 
ZÁKLADNÍ 

ŠKOLY 

Pořadí podle 
potřeb škol 

Průměrné hodnocení 
aktuálního stavu 

Poř
adí 
pod
le 

pot
řeb 
ško

l 

Prům
ěrné 
hodn
ocení 
aktuál
ního 
stavu 

A. Jazykové vzdělávání  2 - 1 2,20 

B. ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora 
digitálních kompetencí, konektivita škol) 

1 2,91 2 2,63 

C. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové 
kompetence  

3 2,89 3 2,83 

Pozn.: 
Pořadí podle potřeb škol

 
 - Seřazení dalších oblastí od 1 ( = největší potřeba rozvíjet danou oblast v rámci 

podpory z Evropské unie v letech 2016 – 2020) do max. 3 (= nejmenší potřeba rozvíjet danou oblast v rámci 

podpory z Evropské unie v letech 2016 – 2020). Pořadí jednotlivých MŠ, ZŠ bylo v rámci jednotlivých oblastí 

zprůměrováno a na základě těchto hodnot bylo oblastem přiřazeno pořadí v rámci ORP. 

Průměrné hodnocení aktuálního stavu - Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP vychází z hodnocení 
aktuálního stavu MŠ, ZŠ v příslušných oddílech dotazníku (u MŠ: V. a VI., u ZŠ: II.; V. a VI.) na následující škále: 
1. Vůbec nebo téměř se neuplatňuje (tzn. stadium prvotních úvah, jak stav řešit) 
2. Rozvíjející se oblast (tzn. promyšlené části, počáteční realizace) 
3. Realizovaná oblast (tzn. funkční části systému realizovány na základní úrovni, je prostor na zlepšení) 
4. Ideální stav (tzn. funkční systém, vytvořené podmínky, zodpovědnost, pravidelnost, aktualizace na vnitřní i 
vnější podněty) 
V případě oblasti B. "ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol)" se 

průměrné hodnocení týká digitálních kompetencí pedagogických pracovníků. Pokud jsou průměrné hodnoty v 

rámci ORP červeně zvýrazněny, znamená to, že jsou nižší než průměrné hodnoty v rámci ČR (pokud jsou hodnoty 

shodné a přesto je v rámci ORP červené zvýraznění, je rozdíl patrný až na třetím či dalším desetinném místě). 



2,50 2,54 

2,26 

2,68 

2,07 

2,91 2,89 

2,47 

2,63 

2,40 

2,86 

2,20 

2,92 

3,02 

2,51 

2,63 

2,41 

2,90 

2,25 

2,89 

3,04 

01

02

02

03

03

04

04

Inkluzivní / společné
vzdělávání

Rozvoj čtenářské
pregramotnosti

Rozvoj matematické
pregramotnosti

Kompetence k
iniciativě a kreativitě

dětí

Polytechnické
vzdělávání

Digitální kompetence
pedagogických

pracovníků

Sociální a občanské
dovednosti a další

klíčové kompetence

Průměrné hodnocení MŠ v hlavních a vedlejších oblastech podporovaných z OP  
na škále 1 (= vůbec nebo téměř se neuplatňuje) až 4 (= ideální stav) 

v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR

vedlejší oblasti hlavní oblasti 
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2,65 
2,56 

2,27 2,26 

2,15 
2,20 

2,63 

2,83 

2,60 

2,49 

2,33 2,33 

2,18 
2,24 

2,50 

2,83 

2,58 

2,48 

2,33 2,33 

2,19 
2,24 

2,46 

2,84 

01

02

02

03

03

04

04

Inkluzivní /
společné vzdělávání

Rozvoj čtenářské
gramotnosti

Rozvoj
matematické
gramotnosti

Kompetence k
podnikavosti,

iniciativě a
kreativitě žáků

Polytechnické
vzdělávání

Jazykové vzdělávání Digitální
kompetence

pedagogických
pracovníků

Sociální a občanské
dovednosti a další

klíčové kompetence

Průměrné hodnocení ZŠ v hlavních a vedlejších oblastech podporovaných z OP  
na škále 1 (= vůbec nebo téměř se neuplatňuje) až 4 (= ideální stav) 

v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR

vedlejší oblasti hlavní oblasti 
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2 Seznam stávající infrastruktury a pořadí jednotlivých priorit rozvoje infrastruktury do roku 2018 a do roku 2020.  

2.1 MATEŘSKÉ ŠKOLY 

MATEŘSKÉ ŠKOLY - STAVBY A REKONSTRUKCE – část 1 

Mateřská škola 
(RED_IZO) 

1. Nová výstavba nebo 
přístavba budov 

2. Bezbariérové stavební 
úpravy a rekonstrukce 

3. Ostatní rekonstrukce, 
udržovací práce 
a modernizace pláště budov; 
zateplení budov; (projekty 
energeticky udržitelné školy 
apod.) 

4. Stavební úpravy a 
rekonstrukce tříd 

5. Stavební úpravy a 
rekonstrukce knihovny 

Plán 
stavět v 
letech 
2016–
2018 

Plán 
stavět v 
letech 
2019–
2020 

Plán se 
bude 
týkat 
bezbar. 

Plán 
stavět v 
letech 
2016–
2018 

Plán 
stavět v 
letech 
2019–
2020 

Plán se 
bude 
týkat 
bezbar. 

Plán 
stavět v 
letech 
2016–
2018 

Plán 
stavět v 
letech 
2019–
2020 

Plán se 
bude 
týkat 
bezbar. 

Plán 
stavět v 
letech 
2016–
2018 

Plán 
stavět v 
letech 
2019–
2020 

Plán se 
bude 
týkat 
bezbar. 

Plán 
stavět v 
letech 
2016–
2018 

Plán 
stavět v 
letech 
2019–
2020 

Plán se 
bude 
týkat 
bezbar. 

600075346 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

600075311 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

691007268 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

600075354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076059 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

600076440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

600076393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600075681 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

600076211 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

691004099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076229 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076288 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

600076016 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

600075486 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

666000271 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076539 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
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600076067 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

600076466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600075320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

666000123 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

600076245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

666000336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600075974 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

666000301 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 

691004668 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600075303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600023222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600075567 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 

600076130 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

600075940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

MATEŘSKÉ ŠKOLY - STAVBY A REKONSTRUKCE – část 2 

Mateřská škola 
(RED_IZO) 

6. Stavební úpravy a 
rekonstrukce herny 

7. Stavební úpravy a 
rekonstrukce tělocvičny 

8. Stavební úpravy a 
rekonstrukce prostor na 
podporu polytechnického 
vzdělávání (např. keramická 
dílna) 

9. Stavební úpravy a 
rekonstrukce školní jídelny 

10. Stavební úpravy a 
vybavení na podporu 
podnětného venkovního 
prostředí školy např. hřiště, 
zahrady apod. 

Plán 
stavět v 
letech 
2016–
2018 

Plán 
stavět v 
letech 
2019–
2020 

Plán se 
bude 
týkat 
bezbar. 

Plán 
stavět v 
letech 
2016–
2018 

Plán 
stavět v 
letech 
2019–
2020 

Plán se 
bude 
týkat 
bezbar. 

Plán 
stavět v 
letech 
2016–
2018 

Plán 
stavět v 
letech 
2019–
2020 

Plán se 
bude 
týkat 
bezbar. 

Plán 
stavět v 
letech 
2016–
2018 

Plán 
stavět v 
letech 
2019–
2020 

Plán se 
bude 
týkat 
bezbar. 

Plán 
stavět v 
letech 
2016–
2018 

Plán 
stavět v 
letech 
2019–
2020 

Plán se 
bude 
týkat 
bezbar. 

600075346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

600075311 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

691007268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

600075354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076059 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

600076440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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600076253 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

600076393 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 

600075681 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 

600076211 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

691004099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

600076229 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

600076288 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

600076016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

600075486 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

666000271 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

600076539 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

600076067 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

600076466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600075320 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

666000123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

600076245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

666000336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

600075974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

666000301 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

691004668 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

600075303 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

600023222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600075567 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

600076130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

600075940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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MATEŘSKÉ ŠKOLY – VYBAVENÍ – část 1 

Mateřská škola 
(RED_IZO) 

1. Vybavení tříd 
2. Vybavení prostorů školy pro 
rozvoj polytechnických dovedností 

3. Vybavení knihovny 4. Vybavení herny 

Frekvence 
využívání 
nově 
pořízeného 
vybavení * 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2016-
2018 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2019–
2020 

Frekvence 
využívání 
nově 
pořízeného 
vybavení * 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2016-
2018 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2019–
2020 

Frekvence 
využívání 
nově 
pořízeného 
vybavení * 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2016-
2018 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2019–
2020 

Frekvence 
využívání 
nově 
pořízeného 
vybavení * 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2016-2018 

Plán na 
pořízení 
vybavení v 
letech 
2019–2020 

600075346 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

600075311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

691007268 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

600075354 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

600076059 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

600076440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076253 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

600076393 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

600075681 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

600076211 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

691004099 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

600076229 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

600076288 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

600076016 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

600075486 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

666000271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076539 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

600076067 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

600076466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600075320 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

666000123 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

600076245 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

666000336 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

600075974 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
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666000301 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

691004668 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

600075303 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

600023222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600075567 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

600076130 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

600075940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

MATEŘSKÉ ŠKOLY – VYBAVENÍ – část 2 

Mateřská škola 
(RED_IZO) 

5. Vybavení tělocvičny 6. Vybavení školní jídelny 
7. Vybavení výpočetní technikou pro 
potřeby pedagogických pracovníků 

8. Software pro ICT techniku 

Frekvence 
využívání 
nově 
pořízeného 
vybavení * 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2016-
2018 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2019–
2020 

Frekvence 
využívání 
nově 
pořízeného 
vybavení * 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2016-
2018 

Plán na 
pořízení 
vybavení v 
letech 
2019–
2020 

Frekvence 
využívání 
nově 
pořízeného 
vybavení * 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2016-
2018 

Plán na 
pořízení 
vybavení v 
letech 
2019–
2020 

Frekvence 
využívání 
nově 
pořízeného 
vybavení * 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2016-
2018 

Plán na 
pořízení 
vybavení v 
letech 
2019–
2020 

600075346 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600075311 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

691007268 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

600075354 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

600076059 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

600076440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076121 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

600076253 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

600076393 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

600075681 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

600076211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

691004099 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

600076229 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

600076288 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

600076016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

600075486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

666000271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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600076539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

600076067 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 

600076466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600075320 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

666000123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076245 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

666000336 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

600075974 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

666000301 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

691004668 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

600075303 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

600023222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600075567 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

600076130 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

600075940 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Pozn.: „*“ 0 = žádné nově pořízené vybavení; 1 = 4–5x týdně; 2 = 1–3x týdně; 3 = 1x za 14 dní; 4 = méně často 

 

MATEŘSKÉ ŠKOLY – VYBAVENÍ – část 3 

Mateřská škola 
(RED_IZO) 

9. Nové didaktické pomůcky 
10. Připojení k internetu v hernách, 
ve škole 

11. Interaktivní tabule 
12. Audiovizuální technika (televize, 
projektory apod.) 

Frekvence 
využívání 
nově 
pořízeného 
vybavení * 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2016-
2018 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2019–
2020 

Frekvence 
využívání 
nově 
pořízeného 
vybavení * 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2016-
2018 

Plán na 
pořízení 
vybavení v 
letech 
2019–
2020 

Frekvence 
využívání 
nově 
pořízeného 
vybavení * 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2016-
2018 

Plán na 
pořízení 
vybavení v 
letech 
2019–
2020 

Frekvence 
využívání 
nově 
pořízeného 
vybavení * 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2016-
2018 

Plán na 
pořízení 
vybavení v 
letech 
2019–
2020 

600075346 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600075311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

691007268 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

600075354 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

600076059 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

600076440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076121 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
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600076253 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

600076393 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

600075681 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

600076211 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

691004099 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

600076229 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

600076288 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

600076016 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

600075486 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

666000271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076539 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

600076067 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

600076466 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

600075320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

666000123 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

600076245 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

666000336 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

600075974 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

666000301 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

691004668 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

600075303 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

600023222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600075567 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

600076130 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

600075940 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Pozn.: „*“ 0 = žádné nově pořízené vybavení; 1 = 4–5x týdně; 2 = 1–3x týdně; 3 = 1x za 14 dní; 4 = méně často 
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MATEŘSKÉ ŠKOLY – VYBAVENÍ – část 4 

Mateřská škola 
(RED_IZO) 

13. Vybavení bezbariérovým nábytkem pro děti 
se speciálními vzdělávacími potřebami 

14. Didaktické a kompenzační pomůcky pro děti 
se speciálními vzdělávacími potřebami 

15. Vybavení na podporu podnětného vnitřního 
prostředí školy např. čtenářské koutky, prostor na 
rozvoj jednotlivých pregramotností, polytechnických 
dovedností apod. 

Frekvence 
využívání nově 
pořízeného 
vybavení * 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 2016-
2018 

Plán na 
pořízení 
vybavení v 
letech 2019–
2020 

Frekvence 
využívání nově 
pořízeného 
vybavení * 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 2016-
2018 

Plán na 
pořízení 
vybavení v 
letech 2019–
2020 

Frekvence 
využívání nově 
pořízeného 
vybavení * 

Plán na pořízení 
vybavení 
v letech 2016-
2018 

Plán na pořízení 
vybavení v 
letech 2019–
2020 

600075346 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

600075311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

691007268 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

600075354 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

600076059 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

600076440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076121 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

600076253 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

600076393 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

600075681 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

600076211 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

691004099 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

600076229 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

600076288 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

600076016 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

600075486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

666000271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076539 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
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600076067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076466 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

600075320 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

666000123 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

600076245 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

666000336 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

600075974 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

666000301 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

691004668 0 0 0 0 1 1 2 0 1 

600075303 0 0 1 0 0 1 0 1 0 

600023222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600075567 0 1 1 0 1 0 0 1 1 

600076130 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

600075940 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Pozn.: „*“ 0 = žádné nově pořízené vybavení; 1 = 4–5x týdně; 2 = 1–3x týdně; 3 = 1x za 14 dní; 4 = méně často 
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2.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY - STAVBY A REKONSTRUKCE – část 1 

Základní škola 
(RED_IZO) 

1. Nová výstavba nebo 
přístavba budov 

2. Bezbariérové stavební 
úpravy a rekonstrukce 

3. Ostatní rekonstrukce, 
udržovací práce a modernizace 
pláště budov; zateplení budov; 
(projekty energeticky udržitelné 
školy apod.) 

4. Stavební úpravy a 
rekonstrukce kmenových 
tříd 

5. Stavební úpravy a 
rekonstrukce knihovny 

Plán 
stavět v 
letech 
2016–
2018 

Plán 
stavět v 
letech 
2019–
2020 

Plán se 
bude 
týkat 
bezbar. 

Plán 
stavět v 
letech 
2016–
2018 

Plán 
stavět v 
letech 
2019–
2020 

Plán se 
bude 
týkat 
bezbar. 

Plán 
stavět v 
letech 
2016–
2018 

Plán 
stavět v 
letech 
2019–
2020 

Plán se 
bude 
týkat 
bezbar. 

Plán 
stavět v 
letech 
2016–
2018 

Plán 
stavět v 
letech 
2019–
2020 

Plán se 
bude 
týkat 
bezbar. 

Plán 
stavět v 
letech 
2016–
2018 

Plán 
stavět v 
letech 
2019–
2020 

Plán se 
bude 
týkat 
bezbar. 

600023206 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600023222 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

600023231 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

600028925 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

600076016 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

600076059 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

600076067 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076211 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

600076229 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

600076237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076245 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

600076253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076261 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076296 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

600076393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

600076431 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 

600076440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076504 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
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600076512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076539 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

650064321 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 

650075609 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

651039720 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY - STAVBY A REKONSTRUKCE – část 2 

Základní škola 
(RED_IZO) 

6. Stavební úpravy a 
rekonstrukce učebny cizích 
jazyků 

7. Stavební úpravy a 
rekonstrukce učebny fyziky 

8. Stavební úpravy a 
rekonstrukce učebny chemie 

9. Stavební úpravy a 
rekonstrukce učebny 
přírodopisu 

10. Stavební úpravy a 
rekonstrukce učebny 
informatiky 

Plán 
stavět v 
letech 
2016–
2018 

Plán 
stavět v 
letech 
2019–
2020 

Plán se 
bude 
týkat 
bezbar. 

Plán 
stavět v 
letech 
2016–
2018 

Plán 
stavět v 
letech 
2019–
2020 

Plán se 
bude 
týkat 
bezbar. 

Plán 
stavět v 
letech 
2016–
2018 

Plán 
stavět v 
letech 
2019–
2020 

Plán se 
bude 
týkat 
bezbar. 

Plán 
stavět v 
letech 
2016–
2018 

Plán 
stavět v 
letech 
2019–
2020 

Plán se 
bude 
týkat 
bezbar. 

Plán 
stavět v 
letech 
2016–
2018 

Plán 
stavět v 
letech 
2019–
2020 

Plán se 
bude 
týkat 
bezbar. 

600023206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600023222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

600023231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600028925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076016 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

600076059 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

600076067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

600076229 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

600076237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076245 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

600076253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

600076261 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

600076288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076393 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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600076431 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076504 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

600076512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076539 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

650064321 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

650075609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

651039720 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

691004668 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY - STAVBY A REKONSTRUKCE – část 3 

Základní škola 
(RED_IZO) 

11. Stavební úpravy a 
rekonstrukce tělocvičny 

12. Stavební úpravy a 
rekonstrukce učebny 
uměleckých předmětů 
(např. hudebny apod.) 

13. Stavební úpravy a 
rekonstrukce dílny / cvičné 
kuchyňky 

14. Stavební úpravy a 
rekonstrukce školní 
jídelny, družiny, klubu 
apod. 

15. Stavební úpravy a 
vybavení na podporu 
podnětného venkovního 
prostředí školy např. hřiště, 
školní zahrady, dopravní 
hřiště, botanické zahrady, 
rybníky, učebny v přírodě, 
naučné stezky apod. 

Plán 
stavět v 
letech 
2016–
2018 

Plán 
stavět v 
letech 
2019–
2020 

Plán se 
bude 
týkat 
bezbar. 

Plán 
stavět v 
letech 
2016–
2018 

Plán 
stavět v 
letech 
2019–
2020 

Plán se 
bude 
týkat 
bezbar. 

Plán 
stavět v 
letech 
2016–
2018 

Plán 
stavět v 
letech 
2019–
2020 

Plán se 
bude 
týkat 
bezbar. 

Plán 
stavět v 
letech 
2016–
2018 

Plán 
stavět v 
letech 
2019–
2020 

Plán se 
bude 
týkat 
bezbar. 

Plán 
stavět v 
letech 
2016–
2018 

Plán 
stavět v 
letech 
2019–
2020 

Plán se 
bude 
týkat 
bezbar. 

600023206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

600023222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600023231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600028925 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

600076016 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 

600076059 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

600076067 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

600076121 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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600076130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

600076211 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

600076229 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 

600076237 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076245 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

600076253 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

600076261 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

600076288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076296 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

600076393 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

600076431 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

600076440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076504 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

600076512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076539 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

650064321 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

650075609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

651039720 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

691004668 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY - VYBAVENÍ – část 1 

Základní škola 
(RED_IZO) 

1. Vybavení kmenových tříd 
2. Vybavení polytechnických 
učeben (fyziky, chemie, 
přírodopisu, dílny, kuchyňky apod.) 

3. Vybavení jazykové učebny 4. Vybavení knihovny 

Frekvence 
využívání 
nově 
pořízeného 
vybavení * 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2016-
2018 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2019–
2020 

Frekvence 
využívání 
nově 
pořízeného 
vybavení * 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2016-
2018 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2019–
2020 

Frekvence 
využívání 
nově 
pořízeného 
vybavení * 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2016-
2018 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2019–
2020 

Frekvence 
využívání 
nově 
pořízeného 
vybavení * 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2016-
2018 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2019–
2020 

600023206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600023222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

600023231 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 

600028925 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076016 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 

600076059 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

600076067 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

600076121 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076211 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 

600076229 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

600076237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076245 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 

600076253 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 

600076261 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

600076288 0 1 1 3 1 1 0 1 1 0 1 1 

600076296 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

600076393 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

600076431 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

600076440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

600076504 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 

600076512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

600076539 1 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 
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650064321 0 1 0 2 1 0 1 1 0 2 0 0 

650075609 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

651039720 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 

691004668 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 

Pozn.: „*“ 0 = žádné nově pořízené vybavení; 1 = 4–5x týdně; 2 = 1–3x týdně; 3 = 1x za 14 dní; 4 = méně často 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY - VYBAVENÍ – část 2 

Základní škola 
(RED_IZO) 

5. Vybavení počítačové učebny 
(stolní počítače) 

6. Vybavení mobilní počítačové 
učebny (např. notebooky, tablety) 

7. Vybavení tělocvičny 8. Vybavení umělecké učebny 

Frekvence 
využívání 
nově 
pořízeného 
vybavení * 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2016-
2018 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2019–
2020 

Frekvence 
využívání 
nově 
pořízeného 
vybavení * 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2016-
2018 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2019–
2020 

Frekvence 
využívání 
nově 
pořízeného 
vybavení * 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2016-
2018 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2019–
2020 

Frekvence 
využívání 
nově 
pořízeného 
vybavení * 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2016-
2018 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2019–
2020 

600023206 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

600023222 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600023231 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

600028925 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

600076016 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

600076059 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 

600076067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076121 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

600076130 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076211 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 

600076229 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

600076237 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076245 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

600076253 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

600076261 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076288 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

600076296 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

600076393 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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600076431 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

600076440 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076466 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

600076504 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

600076512 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076539 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

650064321 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

650075609 2 1 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 

651039720 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 

691004668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pozn.: „*“ 0 = žádné nově pořízené vybavení; 1 = 4–5x týdně; 2 = 1–3x týdně; 3 = 1x za 14 dní; 4 = méně často 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY - VYBAVENÍ – část 3 

Základní škola 
(RED_IZO) 

9. Vybavení dílny / cvičné kuchyňky 
10. Vybavení školní jídelny, družiny, 
klubu apod. 

11. Software pro ICT techniku 12. Nové didaktické pomůcky 

Frekvence 
využívání 
nově 
pořízeného 
vybavení * 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2016-
2018 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2019–
2020 

Frekvence 
využívání 
nově 
pořízeného 
vybavení * 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2016-
2018 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2019–
2020 

Frekvence 
využívání 
nově 
pořízeného 
vybavení * 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2016-
2018 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2019–
2020 

Frekvence 
využívání 
nově 
pořízeného 
vybavení * 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2016-
2018 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2019–
2020 

600023206 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

600023222 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

600023231 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

600028925 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

600076016 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

600076059 0 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 1 

600076067 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

600076121 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

600076130 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

600076211 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

600076229 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
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600076237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

600076245 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

600076253 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

600076261 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

600076288 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

600076296 3 1 1 0 1 1 2 1 1 2 1 1 

600076393 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076431 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076440 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

600076466 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

600076504 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 

600076512 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

600076539 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

650064321 2 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 

650075609 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 

651039720 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

691004668 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pozn.: „*“ 0 = žádné nově pořízené vybavení; 1 = 4–5x týdně; 2 = 1–3x týdně; 3 = 1x za 14 dní; 4 = méně často 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY - VYBAVENÍ – část 4 

Základní škola 
(RED_IZO) 

13. Připojení k internetu ve třídách, 
na škole a ve školských zařízeních 

14. Interaktivní tabule 
15. Audiovizuální technika (televize, 
projektory apod.) 

16. Stroje či jiné vybavení nad 40 
tis. Kč (vyjma strojů řízených 
počítačem) 

Frekvence 
využívání 
nově 
pořízeného 
vybavení * 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2016-
2018 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2019–
2020 

Frekvence 
využívání 
nově 
pořízeného 
vybavení * 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2016-
2018 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2019–
2020 

Frekvence 
využívání 
nově 
pořízeného 
vybavení * 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2016-
2018 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2019–
2020 

Frekvence 
využívání 
nově 
pořízeného 
vybavení * 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2016-
2018 

Plán na 
pořízení 
vybavení 
v letech 
2019–
2020 

600023206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600023222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600023231 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

600028925 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 

600076016 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
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600076059 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

600076067 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076121 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

600076130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076211 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

600076229 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

600076237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076245 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

600076253 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

600076261 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

600076288 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

600076296 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

600076393 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076431 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

600076440 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076466 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 

600076504 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 

600076512 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

600076539 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 

650064321 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

650075609 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

651039720 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

691004668 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pozn.: „*“ 0 = žádné nově pořízené vybavení; 1 = 4–5x týdně; 2 = 1–3x týdně; 3 = 1x za 14 dní; 4 = méně často 

 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY - VYBAVENÍ – část 5 

Základní škola 
(RED_IZO) 

17. Vybavení bezbariérovým nábytkem, 
přístroji, elektronikou pro žáky se SVP 

18. Kompenzační / speciální pomůcky 
pro žáky se SVP 

19. Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy 
např. čtenářské koutky, prostor na sdílení zkušeností z výuky, na 
rozvoj jednotlivých gramotností apod. 

Frekvence 
využívání 
nově 

Plán na 
pořízení 
vybavení 

Plán na 
pořízení 
vybavení v 

Frekvence 
využívání 
nově 

Plán na 
pořízení 
vybavení 

Plán na 
pořízení 
vybavení v 

Frekvence 
využívání nově 
pořízeného 

Plán na pořízení 
vybavení v letech 
2016-2018 

Plán na pořízení 
vybavení v letech 
2019–2020 
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pořízeného 
vybavení * 

v letech 
2016-2018 

letech 
2019–
2020 

pořízeného 
vybavení * 

v letech 
2016-2018 

letech 
2019–2020 

vybavení * 

600023206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600023222 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

600023231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600028925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076016 0 1 1 0 1 1 0 1 0 

600076059 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

600076067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076121 0 0 1 2 0 0 0 1 0 

600076130 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

600076211 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

600076229 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

600076237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076245 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

600076253 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

600076261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076288 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

600076296 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

600076393 0 0 0 0 1 0 1 1 0 

600076431 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

600076440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600076504 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

600076512 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

600076539 0 0 0 2 1 0 0 0 0 

650064321 0 1 0 0 1 0 2 1 0 

650075609 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

651039720 0 0 1 1 0 1 1 0 1 

691004668 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Pozn.: „*“ 0 = žádné nově pořízené vybavení; 1 = 4–5x týdně; 2 = 1–3x týdně; 3 = 1x za 14 dní; 4 = méně často 
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3 Pořadí potřeb v oblastech podpory z OP na území ORP Děčín 

 

 

3.1 MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Níže je uvedeno setříděné pořadí potřeb v oblastech podpory OP za ORP Děčín. Jednotlivé oblasti podpory jsou 
dále roztříděny dle konkrétních priorit v dané oblasti. 
 
 
 

Pořadí priorit potřeb mateřských škol v oblastech podpory z OP: 

1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení 

2. Podpora polytechnického vzdělávání 

3. Podpora inkluzivního / společenského vzdělání 

4. Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti 

5. Podpora rozvoje matematické pregramotnosti 

5. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí 

 
 
 

1. Rozvoj infrastruktury školy – stavby, rekonstrukce 

Položky dle priorit 
POZN.: Položky seřazeny dle priorit škol (platí pro období 2016-
2018), modře označený text ve sloupci „2019 – 2020“ označuje 3 
(případně více) priorit pro toto období. Modře podbarvený řádek 
označuje hlavní priority pro období 2016 – 2020. 

Podíl MŠ plánujících stavět / rekonstruovat 

2016 –2018 2019–2020 

1 Nová výstavba nebo přístavba budov 12,5% 12,5% 

2 Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce 18,8% 25,0% 

3 

Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště 

budovy; zateplení budov; (projekty energeticky udržitelné 

školy apod.) 

31,3% 28,1% 

4 Stavební úpravy a rekonstrukce tříd 31,3% 18,8% 

5 Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny 3,1% 0,0% 

6 Stavební úpravy a rekonstrukce herny 21,9% 9,4% 

7 Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny 0,0% 0,0% 

8 
Stavební úpravy a rekonstrukce prostor na podporu 

polytechnického vzdělávání (např. keramická dílna) 
28,1% 21,9% 

9 Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny 6,3% 0,0% 

10 
Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného 

venkovního prostředí školy např. hřiště, zahrady apod. 
50,0% 28,1% 
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1. Rozvoj infrastruktury školy - vybavení 

Položky dle priorit 
POZN.: Položky seřazeny dle priorit škol (platí pro období 2016-2018), 
modře označený text ve sloupci „2019 – 2020“ označuje 3 (případně 
více) priorit pro toto období. Modře podbarvený řádek označuje hlavní 
priority pro období 2016 – 2020. 

Podíl MŠ plánujících pořízení vybavení 

2016 –2018 2019–2020 

1 Vybavení třídy 37,5% 18,8% 

2 Vybavení prostorů školy pro rozvoj polytechnických dovedností 40,6% 31,3% 

3 Vybavení knihovny 25,0% 6,3% 

4 Vybavení herny 37,5% 18,8% 

5 Vybavení tělocvičny 15,6% 3,1% 

6 Vybavení školní jídelny 15,6% 6,3% 

7 
Vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogických 

pracovníků 
50,0% 21,9% 

8 Software pro ICT techniku 53,1% 21,9% 

9 Nové didaktické pomůcky 56,3% 31,3% 

10 Připojení k internetu v hernách, ve škole 34,4% 15,6% 

11 Interaktivní tabule 43,8% 15,6% 

12 Audiovizuální technika (televize, projektory apod.) 40,6% 15,6% 

13 Vybavení bezbariérovým nábytkem pro děti se SVP 25,0% 12,5% 

14 Didaktické a kompenzační pomůcky pro děti se SVP 50,0% 21,9% 

15 

Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. 

čtenářské koutky, prostor na rozvoj jednotlivých pregramotností, 

polytechnických dovedností apod. 

50,0% 43,8% 

 
 
 

2. Podpora polytechnického vzdělávání 

Položky dle priorit 
POZN.: Položky seřazeny dle priorit škol (platí pro období 2016-2018), 
modře označený text ve sloupci „2019 – 2020“ označuje 3 (případně více) 
priorit pro toto období. Modře podbarvený řádek označuje hlavní priority 
pro období 2016 – 2020. 

Podíl MŠ plánujících zlepšení 

2016 –2018 2019–2020 

1 
Technické, přírodovědné a environmentální vzdělávání je na naší 

škole realizováno v souladu s RVP PV 
81,3% 9,4% 

2 
Ve škole existuje osoba zodpovědná za rozvoj polytechnického 

vzdělávání, schopná poradit, doporučovat dětem nebo učitelům 
68,8% 15,6% 

3 

Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti polytechnického vzdělávání a 

využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury 

aj.) 

78,1% 15,6% 

4 
Učitelé MŠ využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti 

rozvoje polytechnického vzdělávání mezi sebou i s učiteli z jiných škol 
81,3% 15,6% 

5 
Škola disponuje vzdělávacími materiály pro vzdělávání 

polytechnického charakteru 
75,0% 21,9% 

6 Škola aktivně spolupracuje s jinými MŠ a ZŠ v oblasti polytechniky 81,3% 12,5% 

7 
Škola podporuje samostatnou práci dětí v oblasti polytechnického 

vzdělávání 
84,4% 9,4% 

8 
Škola podporuje individuální práci s dětmi s mimořádným zájmem 

o polytechniku 
81,3% 6,3% 
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9 

Škola informuje a spolupracuje v oblasti polytechnického vzdělávání 

s rodiči (např. výstavky prací, představení systému školy v oblasti 

polytechnického vzdělávání, kroužků, aktivit apod.) 

75,0% 15,6% 

10 

Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním 

zabezpečením pro rozvíjení prostorového a logického myšlení a 

manuálních dovedností 

75,0% 21,9% 

11 
Škola využívá informační a komunikační technologie v oblasti rozvoje 

polytechnického vzdělávání 
87,5% 9,4% 

 

Překážky v oblasti podpory polytechnického vzdělávání: 

1. Nedostatek financí na podporu polytechnického vzdělávání (87,5%); 

2. Nevhodné či žádné vybavení pomůckami pro rozvoj polytechnického vzdělávání (vybavení tříd, heren, 
hřišť, keramických dílen apod.) (68,8%). 

3. Nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti polytechniky (46,9%) 

4. Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj polytechnického vzdělávání 
(43,8%) 

Nejvýznamnější překážky v oblasti podpory polytechnického vzdělávání: 

1. Nedostatek financí na podporu polytechnického vzdělávání (37,5%); 

2. Nevhodné či žádné vybavení pomůckami pro rozvoj polytechnického vzdělávání (vybavení tříd, heren, 
hřišť, keramických dílen apod.) (25,0%) 

3. Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj polytechnického vzdělávání 
(18,8%); 

 
 
 
 

3. Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 

Položky dle priorit 
POZN.: Položky seřazeny dle priorit škol (platí pro období 2016-2018), 
modře označený text ve sloupci „2019 – 2020“ označuje 3 (případně více) 
priorit pro toto období. Modře podbarvený řádek označuje hlavní priority 
pro období 2016 – 2020. 

Podíl MŠ plánujících zlepšení 

2016 –2018 2019–2020 

1 
Škola dokáže přijmout ke vzdělávání všechny děti bez rozdílu (včetně 
dětí s odlišným kulturním prostředím, sociálním znevýhodněním, 
cizince, děti se SVP apod.) 

62,5% 25,0% 

2 
Škola je bezbariérová (jedná se o bezbariérovost jak vnější, tj. 
zpřístupnění školy, tak i vnitřní, tj. přizpůsobení a vybavení tříd a 
dalších prostorů školy) 

34,4% 21,9% 

3 
Škola umí komunikovat s dětmi, rodiči i pedagogy, vnímá jejich 
potřeby a systematicky rozvíjí školní kulturu, bezpečné a otevřené 
klima školy 

78,1% 0,0% 

4 
Škola umožňuje pedagogům navázat vztahy s  místními a regionálními 
školami různých úrovní (společné diskuze, sdílení dobré praxe, akce 
pro jiné školy nebo s jinými školami apod.) 

84,4% 3,1% 

5 

Vedení školy vytváří podmínky pro realizaci inkluzivních principů ve 
vzdělávání na škole (zajišťování odborné, materiální a finanční 
podpory, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného 
učení pedagogických pracovníků; pravidelná metodická setkání členů 
pedagogického sboru aj.) 

87,5% 0,0% 

6 
Škola upravuje organizaci a průběh vzdělávání v souladu s potřebami 
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

75,0% 9,4% 
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7 
Škola má vytvořený systém podpory pro děti se SVP (je vybavena 
kompenzačními/ speciálními pomůckami, využívá služeb asistenta 
pedagoga atd.) 

71,9% 15,6% 

8 Pedagogové umí využívat speciální pomůcky i kompenzační pomůcky 75,0% 21,9% 

9 
Škola podporuje bezproblémový přechod všech dětí bez rozdílu na 
základní školy 

65,6% 3,1% 

10 
Pedagogové spolupracují při naplňování vzdělávacích potřeb dětí 
(např. společnými poradami týkajícími se vzdělávání těchto dětí 
apod.) 

75,0% 6,3% 

11 

Pedagogové školy jsou schopni vhodně přizpůsobit obsah vzdělávání, 
upravit formy a metody vzdělávání a nastavit různé úrovně obtížnosti 
v souladu se specifiky a potřebami dětí tak, aby bylo dosaženo a 
využito maximálních možností vzdělávaného dítěte 

84,4% 6,3% 

12 
Pedagogové umí spolupracovat ve výuce s dalšími pedagogickými 
(asistent pedagoga, další pedagog) i nepedagogickými pracovníky 
(tlumočník do českého znakového jazyka, osobní asistent) 

78,1% 6,3% 

13 
Škola zajišťuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami účast 
na aktivitách nad rámec školní práce, které směřují k rozvoji 
dovedností, schopností a postojů dítěte 

62,5% 12,5% 

14 
Učitelé realizují pedagogickou diagnostiku dětí, vyhodnocují její 
výsledky a v souladu s nimi volí formy a metody výuky, resp. kroky 
další péče o děti 

75,0% 9,4% 

15 Škola poskytuje výuku českého jazyka pro cizince 15,6% 9,4% 

16 
Pedagogové využívají v komunikaci s dítětem popisnou slovní zpětnou 
vazbu, vytvářejí prostor k sebehodnocení dítěte a k rozvoji jeho 
motivace ke vzdělávání 

87,5% 6,3% 

17 
Škola klade důraz nejen na budování vlastního úspěchu dítěte, ale i na 
odbourávání bariér mezi lidmi, vede k sounáležitosti s ostatními 
dětmi a dalšími lidmi apod. 

78,1% 6,3% 

18 
Učitelé vnímají tvořivým způsobem rozdíly mezi dětmi jako zdroj 
zkušeností a příležitost k vlastnímu seberozvoji 

81,3% 6,3% 

19 
Škola učí všechny děti uvědomovat si práva a povinnosti (vina, trest, 
spravedlnost, Úmluva o právech dítěte apod.) 

78,1% 6,3% 

 

Překážky v oblasti podpory inkluzivního / společného vzdělávání 

1. Nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci s heterogenními skupinami dětí (např. 
asistentů pedagoga, pedagogické i nepedagogické pracovníky) > (81,3%); 

2. Technická nemožnost bezbariérových úprav školy (71,9%); 

3. Nedostatečná kampaň/osvěta v oblasti inkluze/společného vzdělávání pro většinovou veřejnost, pro 
rodiče, pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami apod. (53,1). 

4. Nedostatek vzdělávacích materiálů, pomůcek a metodik v oblasti inkluze vč. metodické podpory ze 
strany MŠMT (50%) 

5. Velký počet dětí ve třídách (50%). 

6. Nedostatek finančních prostředků pro realizaci mimoškolního vzdělávání pro znevýhodněné děti (např. 
výstavy, exkurze, kroužky apod.) (46,9%) 

Nejvýznamnější překážky v oblasti podpory inkluzivního / společného vzdělávání 

1. Nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci s heterogenními skupinami dětí (např. 
asistentů pedagoga, pedagogické i nepedagogické pracovníky) (37,5%); 

2. Technická nemožnost bezbariérových úprav školy (21,9%). 

3. Velký počet dětí ve třídách (18,8%); 
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4. Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti 

Položky dle priorit 
POZN.: Položky seřazeny dle priorit škol (platí pro období 2016-2018), 
modře označený text ve sloupci „2019 – 2020“ označuje 3 (případně více) 
priorit pro toto období. Modře podbarvený řádek označuje hlavní priority 
pro období 2016 – 2020. 

Podíl MŠ plánujících zlepšení 

2016 –2018 2019–2020 

1 
Škola podporuje rozvoj čtenářské pregramotnosti a řečových aktivit 

v rámci školních vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle) 
84,4% 9,4% 

2 

Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské pregramotnosti a 

využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury 

aj.) 

87,5% 6,3% 

3 
Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti 

rozvoje čtenářské pregramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol 
81,3% 6,3% 

4 Ve škole existuje a/nebo je využívána knihovna (školní, místní) 71,9% 9,4% 

5 

Ve škole jsou realizovány akce pro děti na podporu čtenářské 

pregramotnosti a zvýšení motivace ke čtenářství (např. výstavy 

dětských knih, knižních ilustrací, malování děje pohádkových příběhů, 

hry na postavy z kin apod.) 

78,1% 6,3% 

6 

Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje čtenářské 

pregramotnosti s rodiči (např. představení služeb školy v oblasti 

čtenářské pregramotnosti, služeb knihovny, kroužků, aktivit 

spojených s čtenářskou pregramotností apod.) 

90,6% 3,1% 

7 
Ve škole existuje čtenářsky podnětné prostředí (čtenářské koutky, 

nástěnky, místo pro vystavování apod.) 
68,8% 6,3% 

8 
Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním 

zabezpečením v oblasti čtenářské pregramotnosti 
84,4% 6,3% 

9 
Ve škole jsou využívány interaktivní metody a pomůcky v oblasti 

rozvoje čtenářské pregramotnosti 
71,9% 15,6% 

10 
Škola pravidelně nakupuje aktuální beletrii a další literaturu, 

multimédia pro rozvoj čtenářské pregramotnostil 
75,0% 6,3% 

 

Překážky v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti 

1. Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné pregramotnosti (nedostatečné materiálně 
technické zázemí, chybějící finance na inovace a výměnu pomůcek k rozvoji pregramotností, 
nedostatečný počet pomůcek apod.) (68,8%); 

2. Nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj pregramotnosti (43,8%); 

3. Nízká úroveň kooperace školy s dalšími aktéry k rozvoji pregramotnosti (projekty se školami, s obcemi, 
science centry, neziskovými organizacemi apod.) (31,3%); 

4. Nedostupnost informačních a komunikačních technologií pro rozvoj příslušné gramotnosti (31,3%) 

5. Nedostatek příležitostí ke vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti příslušné pregramotnosti 
(28,1%) 

6. Nezájem ze strany rodičů (25,0%); 

7. Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj příslušné pregramotnosti (21,9%). 

8. Nepravidelnost aktivit v oblasti rozvoje příslušné pregramotnosti (21,9%) 

 

Nejvýznamnější překážky v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti 

1. Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné pregramotnosti (nedostatečné materiálně 
technické zázemí, chybějící finance na inovace a výměnu pomůcek k rozvoji pregramotností, 
nedostatečný počet pomůcek apod.) (43,8%); 
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2. Nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj pregramotnosti (21,9%); 

3. Nedostatečné uplatňování individuálního přístupu k dětem (6,3%) 

4. Nepravidelnost aktivit v oblasti rozvoje příslušné pregramotnosti (6,3%) 

5. Nedostupnost informačních a komunikačních technologií pro rozvoj příslušné gramotnosti (6,3%) 

 

5. Podpora rozvoje matematické pregramotnosti 

Položky dle priorit 
POZN.: Položky seřazeny dle priorit škol (platí pro období 2016-2018), 
modře označený text ve sloupci „2019 – 2020“ označuje 3 (případně více) 
priorit pro toto období. Modře podbarvený řádek označuje hlavní priority 
pro období 2016 – 2020. 

Podíl MŠ plánujících zlepšení 

2016 –2018 2019–2020 

1 
Škola podporuje rozvoj matematické pregramotnosti v rámci školních 

vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle) 
78,1% 9,4% 

2 

Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické pregramotnosti 

a využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury 

aj.) 

78,1% 9,4% 

3 

Učitelé MŠ využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti 

rozvoje matematické pregramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných 

škol 

78,1% 12,5% 

4 

Škola systematicky rozvíjí matematické myšlení (využívání příkladů 

k řešení a pochopení každodenních situací, návštěva science center 

apod.) 

81,3% 9,4% 

5 
Škola podporuje individuální práci s dětmi s mimořádným zájmem o 

počítání nebo logiku 
75,0% 12,5% 

6 
Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje matematické 

pregramotnosti s rodiči 
81,3% 9,4% 

7 
Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním 

zabezpečením pro rozvoj matematické pregramotnosti 
93,8% 3,1% 

8 
Ve škole jsou využívány interaktivní metody a pomůcky v oblasti 

rozvoje matematické pregramotnosti 
71,9% 12,5% 

9 
Škola pravidelně nakupuje aktuální literaturu, multimédia pro rozvoj 

matematické pregramotnosti 
78,1% 12,5% 

 

Překážky v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti 

1. Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné pregramotnosti (nedostatečné materiálně 
technické zázemí, chybějící finance na inovace a výměnu pomůcek k rozvoji pregramotností, 
nedostatečný počet pomůcek apod.) (78,1%); 

2. Nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj pregramotnosti (50,0%); 

3. Nízká úroveň kooperace školy s dalšími aktéry k rozvoji pregramotnosti (projekty se školami, s obcemi, 
science centry, neziskovými organizacemi apod.) (28,1%); 

4. Nedostupnost informačních a komunikačních technologií pro rozvoj příslušné gramotnosti (28,1%); 

5. Nedostatek příležitostí ke vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti příslušné pregramotnosti 
(28,1%) 

 

Nejvýznamnější překážky v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti 

1. Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné pregramotnosti (nedostatečné materiálně 
technické zázemí, chybějící finance na inovace a výměnu pomůcek k rozvoji pregramotností, 
nedostatečný počet pomůcek apod.) (50,0%); 

2. Nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj pregramotnosti (18,8%); 
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3. Nedostatečné uplatňování individuálního přístupu k dětem (6,3%) 

4. Nedostupnost informačních a komunikačních technologií pro rozvoj příslušné gramotnosti (6,3) 

5. Nepravidelnost aktivit v oblasti rozvoje příslušné pregramotnosti (6,3%) 

 

5. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí 

Položky dle priorit 
POZN.: Položky seřazeny dle priorit škol (platí pro období 2016-2018), 
modře označený text ve sloupci „2019 – 2020“ označuje 3 (případně více) 
priorit pro toto období. Modře podbarvený řádek označuje hlavní priority 
pro období 2016 – 2020. 

Podíl MŠ plánujících zlepšení 

2016 –2018 2019–2020 

1 Škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle RVP PV 84,4% 6,3% 

2 
Učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti podpory kreativity a využívají je 

ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 
90,6% 6,3% 

3 
Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti 

rozvoje iniciativy a kreativity mezi sebou i s učiteli z jiných škol 
84,4% 6,3% 

4 
Škola systematicky učí prvkům iniciativy a kreativity, prostředí i 

přístup pedagogů podporuje fantazii a iniciativu dětí 
81,3% 9,4% 

5 
Škola nabízí pestré možnosti seberealizace dětí, umožňuje dětem 

realizovat vlastní nápady (např. dramatizace textu atp.) 
87,5% 6,3% 

6 

Škola informuje a spolupracuje v oblasti podpory kompetencí 

k iniciativě a kreativitě s rodiči (např. ukázky práce s dětmi pro rodiče, 

dny otevřených dveří apod.) 

81,3% 3,1% 

7 
Škola disponuje dostatečným množstvím pomůcek pro rozvoj 

kreativity 
93,8% 6,3% 

8 
Ve škole je v rámci vzdělávacího procesu nastaveno bezpečné 

prostředí pro rozvoj kreativity, iniciativy a názorů dětí 
87,5% 6,3% 

 

Překážky v oblasti podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě 

1. Nedostatek finančních prostředků pro zajištění pomůcek, literatury apod. pro rozvoj iniciativy a 
kreativity (68,8%); 

2. Nedostupnost informačních a komunikačních technologií pro rozvoj iniciativy a kreativity (31,3%); 

3. Nedostatek příležitosti k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti rozvoje iniciativy 
a kreativity (31,3%). 

 

Nejvýznamnější překážky v oblasti podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě 

1. Nedostatek finančních prostředků pro zajištění pomůcek, literatury apod. pro rozvoj iniciativy a kreativity 
(53,1%) 

2. Nedostupnost informačních a komunikačních technologií pro rozvoj iniciativy a kreativity (15,6%) 
3. Žádné (12,5%) 
4. Malý zájem a stereotypní přístup pedagogů k podpoře iniciativy a kreativity (9,4%) 
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3.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Níže je uvedeno setříděné pořadí potřeb v oblastech podpory OP za ORP Děčín. Jednotlivé oblasti podpory jsou 
dále roztříděny dle konkrétních priorit v dané oblasti. 
 
 

Pořadí priorit potřeb základních škol v oblastech podpory z OP: 

1. Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 

2. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení 

2. Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti  

4. Podpora rozvoje matematické pregramotnosti  

5. Podpora polytechnického vzdělávání 

6.  Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí 

 

1. Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 

Položky dle priorit 
POZN.: Položky seřazeny dle priorit škol (platí pro období 2016-
2018), modře označený text ve sloupci „2019 – 2020“ označuje 3 
(případně více) priorit pro toto období. Modře podbarvený řádek 
označuje hlavní priority pro období 2016 – 2020. 

Podíl ZŠ v rámci ORP plánujících zlepšení  

2016 –2018 2019–2020 

1 

Škola dokáže přijmout ke vzdělávání všechny žáky bez 

rozdílu (včetně žáků s odlišným kulturním prostředím, 

sociálním znevýhodněním, cizince, žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami (SVP) apod.) 

78,6% 7,1% 

2 

Škola je bezbariérová (jedná se o bezbariérovost jak vnější, 

tj. zpřístupnění školy, tak i vnitřní, tj. přizpůsobení a vybavení 

učeben a dalších prostorů školy) 

39,3% 21,4% 

3 

Škola umí komunikovat s žáky, rodiči i pedagogy, vnímá 

jejich potřeby a systematicky rozvíjí školní kulturu, bezpečné 

a otevřené klima školy 

67,9% 10,7% 

4 

Škola umožňuje pedagogům navázat vztahy s  místními a 

regionálními školami různých úrovní (společné diskuze, 

sdílení dobré praxe, akce pro jiné školy nebo s jinými školami 

apod.) 

82,1% 10,7% 

5 

Vedení školy vytváří podmínky pro realizaci inkluzivních 

principů ve vzdělávání na škole (zajišťování odborné, 

materiální a finanční podpory, dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků; pravidelná metodická setkání 

členů pedagogického sboru aj.) 

82,1% 0,0% 

6 

Škola upravuje organizaci a průběh vyučování v souladu 

s potřebami žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

(např. poskytuje skupinovou výuku pro nadané žáky, skupiny 

mohou být tvořeny žáky z různých ročníků, doučování apod.) 

67,9% 10,7% 

7 

Škola má vytvořený systém podpory pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami (je vybavena kompenzačními/ 

speciálními pomůckami, využívá služeb asistenta pedagoga 

atd.) 

78,6% 0,0% 

8 
Pedagogové umí využívat speciální učebnice, pomůcky i 

kompenzační pomůcky 
75,0% 0,0% 
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9 
Škola umí připravit všechny žáky na bezproblémový přechod 

na další stupeň vzdělávání 
75,0% 3,6% 

10 

Vyučující spolupracují při naplňování vzdělávacích potřeb 

žáků (např. společnými poradami týkajícími se vzdělávání 

žáků apod.) 

71,4% 0,0% 

11 

Pedagogové školy jsou schopni vhodně přizpůsobit obsah 

vzdělávání, upravit formy a metody vzdělávání a nastavit 

různé úrovně obtížnosti v souladu se specifiky a potřebami 

žáků tak, aby bylo dosaženo a využito maximálních možností 

vzdělávaného žáka (např. učivo určené nadaným žákům je 

rozšiřováno a prohlubováno v souladu s jejich předpoklady, 

tvorba žákovských portfólií apod.) 

82,1% 0,0% 

12 

Pedagogové umí spolupracovat ve výuce s dalšími 

pedagogickými (asistent pedagoga, další pedagog) i 

nepedagogickými pracovníky (tlumočník do českého 

znakového jazyka, osobní asistent) 

82,1% 0,0% 

13 

Škola zajišťuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 

účast na aktivitách nad rámec školní práce, které směřují 

k rozvoji dovedností, schopností a postojů žáka 

71,4% 10,7% 

14 

Vyučující realizují pedagogickou diagnostiku žáků, 

vyhodnocují její výsledky a v souladu s nimi volí formy 

a metody výuky, resp. kroky další péče o žáky 

75,0% 7,1% 

15 Škola poskytuje výuku českého jazyka pro cizince 21,4% 14,3% 

16 

Pedagogové využívají v komunikaci se žákem popisnou slovní 

zpětnou vazbu, vytvářejí prostor k sebehodnocení žáka a k 

rozvoji jeho motivace ke vzdělávání 

85,7% 3,6% 

17 

Škola klade důraz nejen na budování vlastního úspěchu žáka, 

ale i na odbourávání bariér mezi lidmi, vede k sounáležitosti 

se spolužáky a dalšími lidmi apod. 

78,6% 3,6% 

18 
Učitelé vnímají tvořivým způsobem rozdíly mezi žáky jako 

zdroj zkušeností a příležitost k vlastnímu seberozvoji 
85,7% 3,6% 

19 
Škola učí všechny žáky uvědomovat si práva a povinnosti 

(vina, trest, spravedlnost, Úmluva o právech dítěte apod.) 
64,3% 3,6% 

 

Překážky v oblasti podpory inkluzivního / společného vzdělávání: 

1. Nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci s heterogenními skupinami žáků (např. 
asistentů pedagoga, pedagogické i nepedagogické pracovníky) (100,0%); 

2. Nedostatek finančních prostředků pro realizaci mimoškolního vzdělávání pro znevýhodněné žáky (např. 
výstavy, exkurze, kroužky apod.) (71,4%); 

3. Technická nemožnost bezbariérových úprav školy (67,9%); 

4. Nedostatek vzdělávacích materiálů, pomůcek a metodik v oblasti inkluze vč. metodické podpory ze 
strany MŠMT (60,7%) 

5. Na školu je tlačeno ze strany státu na rychlou změnu stávajícího systému (57,1%) 

6. Nedostatečná kampaň/osvěta v oblasti inkluze/společného vzdělávání pro většinovou veřejnost, pro 
rodiče, pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami apod. (53,6%). 

7. Velký počet žáků ve třídách (53,6%) 

 

Nejvýznamnější překážky v oblasti podpory inkluzivního / společného vzdělávání: 

1. Nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci s heterogenními skupinami žáků (např. 
asistentů pedagoga, pedagogické i nepedagogické pracovníky) (60,7%) 
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2. Velký počet žáků ve třídách (7,1%) 
3. Na školu je tlačeno ze strany státu na rychlou změnu stávajícího systému (7,1%) 
4. Technická nemožnost bezbariérových úprav školy (7,1%) 

 

2. Rozvoj infrastruktury školy – stavby, rekonstrukce 

Položky dle priorit 
POZN.: Položky seřazeny dle priorit škol (platí pro období 2016-
2018), modře označený text ve sloupci „2019 – 2020“ označuje 3 
(případně více) priorit pro toto období. Modře podbarvený řádek 
označuje hlavní priority pro období 2016 – 2020. 

Podíl ZŠ plánujících stavět / rekonstruovat 

2016 –2018 2019–2020 

1 Nová výstavba nebo přístavba budov 14,3% 21,4% 

2 Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce 21,4% 35,7% 

3 

Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště 

budov; zateplení budov (projekty energeticky udržitelné 

školy apod.) 

32,1% 39,3% 

4 Stavební úpravy a rekonstrukce kmenových tříd 28,6% 21,4% 

5 
Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny, informačního 

centra školy 
10,7% 21,4% 

6 Stavební úpravy a rekonstrukce učebny cizích jazyků 14,3% 32,1% 

7 Stavební úpravy a rekonstrukce učebny fyziky 14,3% 14,3% 

8 Stavební úpravy a rekonstrukce učebny chemie 14,3% 17,9% 

9 Stavební úpravy a rekonstrukce učebny přírodopisu 14,3% 10,7% 

10  Stavební úpravy a rekonstrukce učebny informatiky 10,7% 14,3% 

11 Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny 28,6% 39,3% 

12 
Stavební úpravy a rekonstrukce učebny uměleckých 

předmětů (např. hudebny apod.) 
10,7% 10,7% 

13 Stavební úpravy a rekonstrukce dílny / cvičné kuchyňky 28,6% 21,4% 

14 
Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny, družiny, klubu 

apod. 
25,0% 21,4% 

15 

Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného 

venkovního prostředí školy např. hřiště, školní zahrady, 

dopravní hřiště, botanické zahrady, rybníky, učebny v 

přírodě, naučné stezky apod. 

50,0% 32,1% 

 

2. Rozvoj infrastruktury školy – vybavení 

Položky dle priorit 
POZN.: Položky seřazeny dle priorit škol (platí pro období 
2016-2018), modře označený text ve sloupci „2019 – 2020“ 
označuje 3 (případně více) priorit pro toto období. Modře 
podbarvený řádek označuje hlavní priority pro období 2016 
– 2020. 

Podíl ZŠ v rámci ORP plánujících pořízení vybavení  

2016 –2018 2019–2020 

1 Vybavení kmenových tříd 35,7% 32,1% 

2 
Vybavení polytechnických učeben (fyziky, chemie, 

přírodopisu, dílny, kuchyňky apod.) 
42,9% 21,4% 

3 Vybavení jazykové učebny 21,4% 17,9% 

4 Vybavení knihovny 14,3% 21,4% 
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5 Vybavení počítačové učebny (stolní počítače) 28,6% 25,0% 

6 
Vybavení mobilní počítačové učebny (např. 

notebooky, tablety) 
42,9% 32,1% 

7 Vybavení tělocvičny 35,7% 32,1% 

8 Vybavení umělecké učebny 25,0% 25,0% 

9 Vybavení dílny / cvičné kuchyňky 32,1% 32,1% 

10 Vybavení školní jídelny, družiny, klubu apod. 32,1% 25,0% 

11 Software pro ICT techniku 50,0% 35,7% 

12 Nové didaktické pomůcky 32,1% 25,0% 

13 
Připojení k internetu ve třídách, na škole a ve 

školských zařízeních 
17,9% 21,4% 

14  Interaktivní tabule 28,6% 32,1% 

15 Audiovizuální technika (televize, projektory apod.) 25,0% 32,1% 

16 
Stroje či jiné vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů 

řízených počítačem) 
14,3% 17,9% 

17 
Vybavení bezbariérovým nábytkem, přístroji, 

elektronikou pro žáky se SVP 
21,4% 28,6% 

18 Kompenzační/ speciální pomůcky pro žáky se SVP 46,4% 28,6% 

19 

Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí 

školy např. čtenářské koutky, prostor na sdílení 

zkušeností z výuky, na rozvoj jednotlivých gramotností 

apod. 

39,3% 35,7% 

 

2. Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti 

Položky dle priorit 
POZN.: Položky seřazeny dle priorit škol (platí pro období 2016-
2018), modře označený text ve sloupci „2019 – 2020“ označuje 3 
(případně více) priorit pro toto období. Modře podbarvený řádek 
označuje hlavní priority pro období 2016 – 2020. 

Podíl ZŠ v rámci ORP plánujících zlepšení  

2016 –2018 2019–2020 

1 

Škola podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti v rámci 

školních vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní 

cíle) 

64,3% 14,3% 

2 

Učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské 

gramotnosti a využívají je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, 

studium literatury aj.) 

67,9% 17,9% 

3 

Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatků v praxi a sdílejí 

dobrou praxi v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti mezi 

sebou i s učiteli z jiných škol 

71,4% 21,4% 

4 

Škola podporuje základní znalosti a dovednosti, základní 

práce s textem (od prostého porozumění textu k vyhledávání 

titulů v knihovně podle potřeb žáků) 

64,3% 14,3% 

5 

Škola podporuje vyšší stupeň komplexního čtenářství (od 

chápání kontextu, vyvozování a formulace závěrů z textu, 

porovnávání zdrojů apod.)  

67,9% 21,4% 

6 
Škola podporuje individuální práci s žáky s mimořádným 

zájmem o literaturu, tvůrčí psaní atp. 
60,7% 17,9% 
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7 
Ve škole existuje a/nebo je využívána knihovna (školní, 

místní) přístupná podle potřeb a možností žáků 
60,7% 14,3% 

8 

Ve škole se realizují čtenářské kroužky/pravidelné dílny 

čtení/jiné pravidelné mimoškolní aktivity na podporu a 

rozvoj čtenářské gramotnosti 

50,0% 21,4% 

9 

Ve škole jsou realizovány mimovýukové akce pro žáky na 

podporu čtenářské gramotnosti a zvýšení motivace (např. 

projektové dny, realizace autorských  

čtení, výstavy knih …) 

67,9% 17,9% 

10 

Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje čtenářství 

s rodiči (prezentace služeb školní / obecní knihovny, 

existence čtenářských kroužků, aktivit v oblasti  

čtení, čtenářského klubu – např. projektové dny, dny 

otevřených dveří, vánoční trhy apod.) 

64,3% 25,0% 

11 

Ve škole existuje čtenářsky podnětné prostředí (čtenářské 

koutky, nástěnky, prostor s informacemi z oblasti čtenářské 

gramotnosti apod.) 

60,7% 25,0% 

12 

Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním 

zabezpečením v oblasti čtenářské gramotnosti např. pro 

vystavování prací žáků (včetně  

audiovizuální techniky)  

60,7% 25,0% 

13 

Ve škole jsou využívána interaktivní média, informační a 

komunikační technologie v oblasti rozvoje čtenářské 

gramotnosti 

64,3% 17,9% 

14 

Škola pravidelně nakupuje aktuální beletrii a další literaturu, 

multimédia pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. i 2. stupni 

ZŠ 

64,3% 21,4% 

 

Překážky v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti 

1. Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti (k personálnímu zajištění 
pedagogického dozoru koutků, volně otevřených učeben, k možnému půlení hodin,  
k inovaci a výměně učebních pomůcek k rozvoji gramotností, k zajištění dostatečného počtu těchto 
pomůcek apod.) (75,0%); 

2. Chybějící nebo nedostatečný srovnávací nástroj úrovně gramotnosti pro žáky daného věku nebo ročníku 
(46,4%) 

3. Nezájem ze strany žáků a rodičů (46,4%); 

4. Nízká úroveň kooperace školy s dalšími aktéry k rozvoji gramotnosti (projekty se školami, s obcemi, 
science centry, neziskovými organizacemi apod.) (42,9%) 

5. Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj příslušné gramotnosti (39,3%) 

6. Nedostatečný rozvoj mentoringu na škole ve vztahu k příslušným gramotnostem (malá kreativita, 
stereotyp vyučujících, nízká sebemotivace apod.) (35,7%) 

7. Nepravidelnost aktivit (výukových i mimovýukových) v oblasti rozvoje příslušné gramotnosti (35,7%) 

8. Nízká časová dotace pro rozvoj příslušné gramotnosti mimo výuku (32,1%) 

 

Nejvýznamnější překážky v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti 

1. Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti (k personálnímu zajištění 
pedagogického dozoru koutků, volně otevřených učeben, k možnému půlení hodin, k inovaci a výměně 
učebních pomůcek k rozvoji gramotností, k zajištění dostatečného počtu těchto pomůcek apod.) 
(57,1%%); 
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2. Nezájem ze strany žáků a rodičů (17,9%); 

3. Nízká časová dotace pro rozvoj příslušné gramotnosti mimo výuku (3,6%); 

4. Chybějící nebo nedostatečný srovnávací nástroj úrovně gramotnosti pro žáky daného věku nebo ročníku 
(3,6%); 

5. Nedostatečná kvalita didaktických materiálů výuky (pracovní listy, úlohy, rébusy apod.) (3,6%) 

6. Nedostatečné uplatňování metod a forem výuky ve vztahu k heterogenním skupinám žáků (3,6%); 

7. Nedostatek příležitostí pro další vzdělávání vyučujících v oblasti rozvoje gramotnosti (3,6%); 

8. Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj příslušné gramotnosti (3,6%). 

9. Nedostatečný rozvoj mentoringu na škole ve vztahu k příslušným gramotnostem (malá kreativita, 
stereotyp vyučujících, nízká sebemotivace apod.) (3,6%) 

 

4. Podpora rozvoje matematické pregramotnosti 

Položky dle priorit 
POZN.: Položky seřazeny dle priorit škol (platí pro období 2016-
2018), modře označený text ve sloupci „2019 – 2020“ označuje 3 
(případně více) priorit pro toto období. Modře podbarvený řádek 
označuje hlavní priority pro období 2016 – 2020. 

Podíl ZŠ v rámci ORP plánujících zlepšení  

2016 –2018 2019–2020 

1 

Škola podporuje rozvoj matematické gramotnosti v rámci 

školních vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní 

cíle) 

64,3% 21,4% 

2 

Učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své znalosti v oblasti 

matematické gramotnosti a využívají je ve výuce (kurzy 

dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

71,4% 21,4% 

3 

Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatky v praxi a sdílejí 

dobrou praxi v oblasti matematické gramotnosti mezi sebou 

i s učiteli z jiných škol  

75,0% 21,4% 

4 

Ve škole je podporováno matematické myšlení u žáků 

(příklady k řešení a pochopení každodenních situací, situací 

spojených s budoucí profesí nebo k objasnění přírodních 

zákonů, atp.) 

64,3% 21,4% 

5 
Škola podporuje individuální práci s žáky s mimořádným 

zájmem o matematiku 
67,9% 10,7% 

6 

Ve škole existují pravidelné kroužky / doučování/ mimoškolní 

aktivity v oblasti matematické gramotnosti (např. kroužek 

zábavné logiky apod.)  

60,7% 17,9% 

7 

Ve škole jsou realizovány mimovýukové akce pro žáky na 

podporu matematické gramotnosti a zvýšení motivace (např. 

projektové dny apod.) 

75,0% 17,9% 

8 

Škola informuje a spolupracuje v oblasti matematické 

gramotnosti s rodiči (představení kroužků, aktivit a profesí 

spojených s rozvojem matematické gramotnosti např. 

projektové dny, dny otevřených dveří apod.) 

57,1% 28,6% 

9 
Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním 

zabezpečením pro rozvoj matematické gramotnosti 
67,9% 14,3% 

10 

Ve škole jsou využívána interaktivní média, informační a 

komunikační technologie v oblasti rozvoje matematické 

gramotnosti 

67,9% 14,3% 

11 
Škola pravidelně nakupuje aktuální literaturu, multimédia 

pro rozvoj matematické gramotnosti na 1. i 2. stupni ZŠ 
67,9% 14,3% 
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Překážky v oblasti rozvoje matematické gramotnosti 

1. Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti (k personálnímu zajištění 
pedagogického dozoru koutků, volně otevřených učeben, k možnému půlení hodin,  
k inovaci a výměně učebních pomůcek k rozvoji gramotností, k zajištění dostatečného počtu těchto 
pomůcek apod.) (71,4%); 

2. Nedostatečný rozvoj mentoringu na škole ve vztahu k příslušným gramotnostem (malá kreativita, 
stereotyp vyučujících, nízká sebemotivace apod.) (53,6%) 

3. Nízká úroveň kooperace školy s dalšími aktéry k rozvoji gramotnosti (projekty se školami, s obcemi, 
science centry, neziskovými organizacemi apod.) (50,0%) 

4. Chybějící nebo nedostatečný srovnávací nástroj úrovně gramotnosti pro žáky daného věku nebo ročníku 
(46,4%) 

5. Nezájem ze strany žáků a rodičů (46,4%) 

6. Nízká časová dotace pro rozvoj příslušné gramotnosti mimo výuku (35,7%) 

7. Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj příslušné gramotnosti (35,7%) 

8. Nepravidelnost aktivit (výukových i mimovýukových) v oblasti rozvoje příslušné gramotnosti (32,1%) 

Nejvýznamnější překážky v oblasti rozvoje matematické gramotnosti 

1. Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti (k personálnímu zajištění 
pedagogického dozoru koutků, volně otevřených učeben, k možnému půlení hodin, k inovaci a výměně 
učebních pomůcek k rozvoji gramotností, k zajištění dostatečného počtu těchto pomůcek apod.) 
(46,4%); 

2. Nezájem ze strany žáků a rodičů (14,3%); 

3. Chybějící nebo nedostatečný srovnávací nástroj úrovně gramotnosti pro žáky daného věku nebo ročníku 
(7,1%) 

4. Nedostatečná kvalita didaktických materiálů výuky (pracovní listy, úlohy, rébusy apod.) (7,1%) 

5. Nedostatečný rozvoj mentoringu na škole ve vztahu k příslušným gramotnostem (malá kreativita, 
stereotyp vyučujících, nízká sebemotivace apod.) (7,1%) 

 

5. Podpora polytechnického vzdělávání 

Položky dle priorit 
POZN.: Položky seřazeny dle priorit škol (platí pro období 2016-
2018), modře označený text ve sloupci „2019 – 2020“ označuje 3 
(případně více) priorit pro toto období. Modře podbarvený řádek 
označuje hlavní priority pro období 2016 – 2020. 

Podíl ZŠ v rámci ORP plánujících zlepšení  

2016 –2018 2019–2020 

1 
Technické vzdělávání je na naší škole realizováno v souladu 

s RVP ZV 
60,7% 17,9% 

2 
Přírodovědné a environmentální vzdělávání je na naší škole 

realizováno v souladu s RVP ZV 
67,9% 17,9% 

3 

Příslušní učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti 

polytechnického vzdělávání a využívají je ve výuce (kurzy 

dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

75,0% 17,9% 

4 

Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatky v praxi a sdílejí 

dobrou praxi v oblasti rozvoje polytechnického vzdělávání 

mezi sebou i s učiteli z jiných škol 

71,4% 21,4% 

5 

Škola má zpracovány plány výuky polytechnických předmětů 

(matematiky, předmětů přírodovědného a technického 

směru, vzdělávací oblasti Člověk a svět práce), které jsou 

vzájemně obsahově i časově provázány 

67,9% 14,3% 
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6 

Škola podporuje zájem žáků o oblast polytechniky 

propojením znalostí s každodenním životem a budoucí 

profesí 

71,4% 10,7% 

7 
Škola disponuje vzdělávacími materiály pro vzdělávání 

polytechnického charakteru 
71,4% 21,4% 

8 

Součástí výuky polytechnických předmětů jsou laboratorní 

cvičení, pokusy, různé projekty apod. podporující praktickou 

stránku polytechnického vzdělávání a rozvíjející manuální 

zručnost žáků 

75,0% 17,9% 

9 
Škola spolupracuje se SŠ, VŠ, výzkumnými pracovišti 

technického zaměření 
46,4% 17,9% 

10 
Na škole probíhá výuka vybraných témat polytechnických 

předmětů v cizích jazycích – metoda CLILL 
25,0% 3,6% 

11 
Škola podporuje samostatnou práci žáků v oblasti 

polytechnického vzdělávání 
64,3% 21,4% 

12 
Škola podporuje individuální práci s žáky s mimořádným 

zájmem o polytechniku 
60,7% 17,9% 

13 

Ve škole existují kroužky/pravidelné dílny/jiné pravidelné 

mimoškolní aktivity na podporu a rozvoj polytechnického 

vzdělávání 

60,7% 14,3% 

14 

Na škole se realizují mimovýukové akce pro žáky na podporu 

polytechnického vzdělávání a zvýšení motivace žáků (např. 

projektové dny, realizace exkurzí, diskuse s osobnostmi 

apod.) 

67,9% 14,3% 

15 
Škola aktivně podporuje předškolní polytechnickou výchovu 

(např. spolupráce s MŠ) 
46,4% 14,3% 

16 Škola spolupracuje s místními firmami/podnikateli 64,3% 7,1% 

17 

Škola informuje o oblasti polytechnického vzdělávání rodiče 

(publicita akcí, kroužků, aktivit – projektové dny, dny 

otevřených dveří apod.) 

67,9% 14,3% 

18 

Ve škole existuje podnětné prostředí / prostor s informacemi 

z oblasti polytechnického vzdělávání pro žáky i učitele 

(fyzické či virtuální místo s možností doporučovat, sdílet, 

ukládat či vystavovat informace, výrobky, výsledky 

projektů…) 

64,3% 14,3% 

19 

Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním 

zabezpečením na podporu a rozvoj polytechnického 

vzdělávání (např. učebny pro výuku chemie, fyziky, 

přírodopisu ad.) 

46,4% 28,6% 

20 
Škola využívá informační a komunikační technologie v oblasti 

rozvoje polytechnického vzdělávání 
67,9% 7,1% 
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Překážky v oblasti podpory polytechnického vzdělávání 

1. Nedostatek financí na úhradu vedení volitelných předmětů a kroužků (82,1%); 

2. Nedostatečné/neodpovídající prostory (60,7%). 

3. Učitelé polytechnických předmětů nejsou jazykově vybaveni pro výuku v CLILL (60,7%); 

4. Nevhodné či žádné vybavení laboratoří, odborných učeben, dílen apod. (57,1%); 

5. Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj polytechniky (53,6%) 

 

Nejvýznamnější překážky v oblasti podpory polytechnického vzdělávání 

1. Nedostatečné/neodpovídající prostory (32,1%); 

2. Nedostatek financí na úhradu vedení volitelných předmětů a kroužků (25,0%). 

3. Nevhodné či žádné vybavení laboratoří, odborných učeben, dílen apod. (14,3%); 

 

6. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí 

Položky dle priorit 
POZN.: Položky seřazeny dle priorit škol (platí pro období 2016-
2018), modře označený text ve sloupci „2019 – 2020“ označuje 3 
(případně více) priorit pro toto období. Modře podbarvený řádek 
označuje hlavní priority pro období 2016 – 2020. 

Podíl ZŠ v rámci ORP plánujících zlepšení  

2016 –2018 2019–2020 

1 
Škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji kreativity 

podle RVP ZV 
57,1% 25,0% 

2 

Učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti podpory kreativity a 

využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium 

literatury aj.) 

64,3% 21,4% 

3 

Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi 

v oblasti rozvoje iniciativy a kreativity mezi sebou i s učiteli z 

jiných škol 

67,9% 21,4% 

4 

Škola systematicky učí prvkům iniciativy a kreativity, 

prostředí i přístup pedagogů podporuje fantazii a iniciativu 

dětí 

78,6% 14,3% 

5 

Škola učí žáky myslet kriticky, vnímat problémy ve svém okolí 

a nacházet inovativní řešení, nést rizika i plánovat a řídit 

projekty s cílem dosáhnout určitých cílů (např. projektové 

dny; při výuce jsou zařazeny úlohy s vícevariantním 

i neexistujícím řešením atp.) 

71,4% 17,9% 

6 

Žáci se aktivně podílejí na činnostech fiktivních firem či 

akcích Junior Achievement nebo v obdobných dalších (např. 

Podnikavá škola), a/nebo se aktivně podílejí na přípravě a 

realizaci projektů školy 

57,1% 28,6% 

7 
Škola organizuje konzultace, debaty a exkurze na podporu 

podnikavosti, iniciativy pro žáky i učitele 
46,4% 21,4% 

8 
Škola rozvíjí finanční gramotnost žáků (učí je znát hodnotu 

peněz, pracovat s úsporami, spravovat záležitosti, znát rizika) 
75,0% 14,3% 

9 
Ve škole existuje prostor pro pravidelné sdílení zkušeností 

(dílny nápadů apod.) 
64,3% 17,9% 

10 

Ve škole je v rámci vzdělávacího procesu nastaveno 

bezpečné prostředí pro rozvoj kreativity, iniciativy a názorů 

žáků 

67,9% 17,9% 
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Překážky v oblasti podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

1. Nedostatek finančních prostředků pro realizaci vzdělávání mimo vlastní výuku (85,7%); 

2. Nedostatek příležitostí ke vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti podnikavosti, iniciativy 
a kreativity (50,0%). 

3. Nedostatek výukových materiálů, pomůcek a metodik v oblasti podnikavosti, iniciativy a kreativity 
(46,4%); 

4. Malý zájem zaměstnavatelů a podnikatelů o spolupráci se školami (39,3%) 

5. Malý zájem žáků o témata, cvičení, projekty rozvíjející kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 
(35,7%) 

6. Nedostatečná dostupnost informačních a komunikačních technologií pro výuku v oblasti podnikavosti, 
iniciativy a kreativity (32,1%) 

7. Nedostatečné kompetence pedagogických pracovníků k rozvoji podnikavosti, iniciativy a kreativity 
u žáků (32,1%) 

Nejvýznamnější překážky v oblasti podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

1. Nedostatek finančních prostředků pro realizaci vzdělávání mimo vlastní výuku (50,0%); 

2. Nedostatek příležitostí ke vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti podnikavosti, iniciativy 
a kreativity (10,7%) 

3. Nedostatečná dostupnost informačních a komunikačních technologií pro výuku v oblasti podnikavosti, 
iniciativy a kreativity (10,7%) 
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4 Pořadí potřeb v dalších oblastech podpory z OP na území ORP Děčín 

4.1 MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Níže je uvedeno setříděné pořadí potřeb v dalších  oblastech podpory z OP na území ORP Děčín. Jednotlivé 
oblasti podpory jsou dále roztříděny dle konkrétních priorit v dané oblasti. 
 

Pořadí priorit potřeb mateřských škol v dalších oblastech podpory z OP: 

1. ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol) 

2. Jazykové vzdělávání 

3. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence 

 

 

1. ICT včetně potřeb infrastruktury (Podpora digitálních kompetencí pedagogických 
pracovník 
Položky dle priorit 
POZN.: Položky seřazeny dle priorit škol (platí pro období 2016-2018), 
modře označený text ve sloupci „2019 – 2020“ označuje 3 (případně více) 
priorit pro toto období. Modře podbarvený řádek označuje hlavní priority 
pro období 2016 – 2020. 

Podíl MŠ plánujících zlepšení 

2016 –2018 2019–2020 

1 

Pedagogové mají základní znalosti práce s počítačem a využívají je pro 

sebevzdělávání a přípravu na vzdělávání dětí (práce 

s operačním systémem, aplikacemi, soubory, tvorba textových 

dokumentů apod.) 

65,6% 18,8% 

2 

Pedagogové mají základní znalosti práce s internetem a využívají je 

pro sebevzdělávání a přípravu na vzdělávání dětí (vyhledávání, 

stahování, tisk podkladů pro práci s dětmi, znalost bezpečného 

chování na internetu apod.) 

75,0% 12,5% 

 
Překážky v oblasti podpory digitálních kompetencí pedagogických pracovníků: 
 
1. Nedostatek financí na pořízení moderního ICT vybavení (včetně údržby stávající techniky) (81,3%) 
2. Nevhodné / zastaralé ICT vybavení (68,8%) 
3. Nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních kompetencí 

(25,0%) 
 

Nejvýznamnější překážky v oblasti podpory digitálních kompetencí pedagogických pracovníků: 

1. Nedostatek financí na pořízení moderního ICT vybavení (včetně údržby stávající techniky) (75,0%) 
2. Nevhodné / zastaralé ICT vybavení ((9,4%) 
3. Nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních kompetencí 

(6,3%) 

 

2. Jazykové vzdělávání 

Data nebyla dodána. 
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3. Podpora sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí 

Položky dle priorit 
POZN.: Položky seřazeny dle priorit škol (platí pro období 2016-2018), 
modře označený text ve sloupci „2019 – 2020“ označuje 3 (případně více) 
priorit pro toto období. Modře podbarvený řádek označuje hlavní priority 
pro období 2016 – 2020. 

Podíl MŠ plánujících zlepšení 

2016 –2018 2019–2020 

1 
Ve škole je pěstována kultura komunikace mezi všemi účastníky 

vzdělávání 
71,9% 9,4% 

2 

Ve škole je pěstováno kulturní povědomí a kulturní komunikace (tj. 

rozvoj tvůrčího vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí různými 

formami využitím hudby, divadelního umění, literatury a vizuálního 

umění) 

65,6% 12,5% 

3 Uvnitř školy se pěstuje vzájemná spolupráce učitele, rodičů a dětí 75,0% 6,3% 

4 

Škola buduje povědomí o etických hodnotách, má formálně i 

neformálně jednoznačně nastavená a sdílená spravedlivá pravidla 

společenského chování a komunikace, která se dodržují 

78,1% 6,3% 

5 Škola u dětí rozvíjí schopnosti sebereflexe a sebehodnocení 81,3% 0,0% 

6 
Škola rozvíjí schopnost říct si o pomoc a ochotu nabídnout a 

poskytnout pomoc 
75,0% 6,3% 

7 
Škola rozvíjí vztah k bezpečnému používání informačních, 

komunikačních a dalších technologií 
87,5% 6,3% 

8 Škola rozvíjí schopnost dětí učit se 84,4% 0,0% 

9 
Výuka směřuje k přípravě na výuku v základní škole, k základním 

společenským návykům a pravidlům chování v různých prostředích 
62,5% 12,5% 

 

4.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Níže je uvedeno setříděné pořadí potřeb v dalších  oblastech podpory z OP na území ORP Děčín. Jednotlivé 
oblasti podpory jsou dále roztříděny dle konkrétních priorit v dané oblasti. 
 

Pořadí priorit potřeb základních škol v dalších oblastech podpory z OP: 

1. Jazykové vzdělávání 

2. ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol) 

3. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence 

 

1. Jazykové vzdělávání 

Položky dle priorit 
POZN.: Položky seřazeny dle priorit škol (platí pro období 2016-
2018), modře označený text ve sloupci „2019 – 2020“ označuje 3 
(případně více) priorit pro toto období. Zeleně podbarvený řádek 
označuje hlavní priority pro období 2016 – 2020. 

Podíl ZŠ v rámci ORP plánujících zlepšení  

2016 –2018 2019–2020 

1 
Škola podporuje rozvoj jazykové gramotnosti v rámci 

školních vzdělávacích plánů (má stanoveny konkrétní cíle) 
0,0% 0,0% 

2 

Učitelé 1. i 2. stupně, učitelé jazyků i ostatních předmětů 

rozvíjejí své znalosti v oblasti jazykových znalostí a využívají 

je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání,  

studium literatury aj.) 

75,0% 14,3% 
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3 

Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatky v praxi a sdílejí 

dobrou praxi v oblasti jazykové gramotnosti mezi sebou i 

s učiteli z jiných škol  

78,6% 10,7% 

4 

Rozvoj jazykové gramotnosti je obsahem výuky řady 

předmětů (např. uplatňování rozšiřujících autentických 

cizojazyčných materiálů – textů, nahrávek apod.) 

53,6% 17,9% 

5 

Škola u žáků rozvíjí chápání života v jiných kulturách a 

zprostředkovává jim ho (např. prostřednictvím filmů, 

fotografií, zahraničních pobytů apod.)  

71,4% 17,9% 

6 
Škola podporuje jazykovou rozmanitost formou nabídky 

cizích jazyků 
60,7% 21,4% 

7 
Škola vytváří dostatek příležitostí k rozvoji jazykové 

gramotnosti (eTwinning, výměnné pobyty apod.) 
46,4% 21,4% 

8 
Ve škole se využívá knihovna (školní / místní) obsahující 

cizojazyčnou literaturu přístupná podle potřeb žáků 
57,1% 25,0% 

9 
Ve škole jsou využívány učebnice, cizojazyčná literatura, 

multimédia a další materiály pro rozvoj jazykové gramotnosti 
71,4% 14,3% 

10 
Ve škole existují pravidelné jazykové kroužky /doučování/ 

mimoškolní aktivity  
57,1% 21,4% 

11 
Ve škole jsou realizovány akce pro žáky na podporu jazykové 

gramotnosti (např. interaktivní výstavy knih apod.) 
57,1% 28,6% 

12 

Škola informuje a spolupracuje v oblasti jazykové 

gramotnosti s rodiči (představení cizích jazyků, knihovny, 

kroužků, aktivit spojených s jazykovou gramotností např. 

projektové dny, dny otevřených dveří, vánoční trhy apod.) 

57,1% 28,6% 

13 
Ve škole existuje jazykově podnětné prostředí (koutky, 

nástěnky apod.) 
67,9% 14,3% 

14 
Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním 

zabezpečením pro výuku cizích jazyků 
71,4% 17,9% 

15 

Ve škole jsou využívána interaktivní média, informační a 

komunikační technologie v oblasti rozvoje jazykové 

gramotnosti 

75,0% 14,3% 

16 
Škola pravidelně nakupuje aktuální učebnice, cizojazyčnou 

literaturu, multimédia pro rozvoj jazykové gramotnosti 
64,3% 17,9% 

17 Škola spolupracuje s rodilým mluvčím 50,0% 17,9% 

Překážky v oblasti rozvoje jazykové gramotnosti 

1. Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti (k personálnímu zajištění 
pedagogického dozoru koutků, volně otevřených učeben, k možnému půlení hodin,  
k inovaci a výměně učebních pomůcek k rozvoji gramotností, k zajištění dostatečného počtu těchto 
pomůcek apod.) (78,6%); 

2. Chybějící nebo nedostatečný srovnávací nástroj úrovně gramotnosti pro žáky daného věku nebo ročníku 
(50,0%) 

3. Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj příslušné gramotnosti (50%) 

4. Nedostatečný rozvoj mentoringu na škole ve vztahu k příslušným gramotnostem (malá kreativita, 
stereotyp vyučujících, nízká sebemotivace apod.) (46,4%) 

5. Nezájem ze strany žáků a rodičů (42,9%); 
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6. Nedostatečné materiálně technické podmínky pro rozvoj v příslušné oblasti gramotnosti mimo školu 
(exkurze, výstavy, tematické programy apod.) (35,7%) 

7. Nízká časová dotace pro rozvoj příslušné gramotnosti mimo výuku (35,7%) 

8. Nízká úroveň kooperace školy s dalšími aktéry k rozvoji gramotnosti (projekty se školami, s obcemi, 
science centry, neziskovými organizacemi apod.) (35,7%) 

 

Nejvýznamnější překážky v oblasti rozvoje jazykové gramotnosti 

1. Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti (k personálnímu zajištění 
pedagogického dozoru koutků, volně otevřených učeben, k možnému půlení hodin,  
k inovaci a výměně učebních pomůcek k rozvoji gramotností, k zajištění dostatečného počtu těchto 
pomůcek apod.) (39,3%); 

2. Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj příslušné gramotnosti (21,4%) 

3. Nezájem ze strany žáků a rodičů (10,7%) 

 

 

2. ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol) 

Položky dle priorit 
POZN.: Položky seřazeny dle priorit škol (platí pro období 2016-
2018), modře označený text ve sloupci „2019 – 2020“ označuje 3 
(případně více) priorit pro toto období. Zeleně podbarvený řádek 
označuje hlavní priority pro období 2016 – 2020. 

Podíl ZŠ v rámci ORP plánujících zlepšení  

2016 –2018 2019–2020 

1 
Pedagogové využívají ICT učebnu nebo školní stolní počítače 

při výuce (nejen informatiky) 
50,0% 17,9% 

2 
Pedagogové využívají školní mobilní ICT vybavení ve výuce 

(notebooky, netbooky, tablety, chytré telefony apod.) 
57,1% 25,0% 

3 

Pedagogové využívají možností BYOD pro konkrétní projekty 

žáků (umožnění žákům používat ve výuce jejich vlastní 

technická zařízení typu ICT, tj. notebooky, netbooky, tablety, 

chytré telefony apod.) 

53,6% 21,4% 

4 
Pedagogové využívají mobilní ICT vybavení a digitální 

technologie při výuce v terénu, v projektové výuce apod. 
67,9% 17,9% 

5 
Pedagogové využívají pro výuku volně dostupné, bezpečné, 

otevřené internetové zdroje 
60,7% 14,3% 

6 
Pedagogové se orientují v rámci svého předmětu ve volně 

dostupných zdrojích na internetu 
60,7% 14,3% 

7 

Pedagogové umí systematicky rozvíjet povědomí o 

internetové bezpečnosti a  kritický pohled na internetový 

obsah k rozvoji znalostí a dovedností žáků 

60,7% 14,3% 

Překážky v oblasti podpory digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 

1. Nedostatek financí na pořízení moderního ICT vybavení (včetně údržby stávající techniky) (85,7%); 

2. Nedostatečné využívání mobilních ICT technologií ve výuce (notebooků, tabletů vč. možnosti využití 
vlastních technických zařízení žáků jako např. chytrých telefonů, tabletů apod.) (50,0%); 

3. Nevhodné / zastaralé ICT vybavení (46,4%); 

4. Neznalost metod implementace vlastní techniky žáků na stávající podmínky školy (různorodé operační 
systémy apod.) (42,9%) 

5. Nedostatek časových možností k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních 
kompetencí (35,7%) 
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Nejvýznamnější překážky v oblasti podpory digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 

1. Nedostatek financí na pořízení moderního ICT vybavení (včetně údržby stávající techniky) (53,6%); 

2. Nevhodné / zastaralé ICT vybavení (14,3%) 

3. Nedostatečné využívání mobilních ICT technologií ve výuce (notebooků, tabletů vč. možnosti využití 
vlastních technických zařízení žáků jako např. chytrých telefonů, tabletů apod.) (10,7%) 

4. Nedostatečné znalosti pedagogických pracovníků v oblasti používání hardware (7,1%) 

5. Nedostatek časových možností k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních 
kompetencí (7,1%) 

 

3. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence 

Položky dle priorit 
POZN.: Položky seřazeny dle priorit škol (platí pro období 2016-
2018), modře označený text ve sloupci „2019 – 2020“ označuje 3 
(případně více) priorit pro toto období. Zeleně podbarvený řádek 
označuje hlavní priority pro období 2016 – 2020. 

Podíl ZŠ v rámci ORP plánujících zlepšení  

2016 –2018 2019–2020 

1 
Ve škole je pěstována kultura komunikace mezi všemi 

účastníky vzdělávání 
71,4% 7,1% 

2 

Ve škole je pěstováno kulturní povědomí a kulturní 

komunikace (tj. rozvoj tvůrčího vyjadřování myšlenek, 

zážitků a emocí různými formami využitím hudby, 

divadelního umění, literatury a vizuálního umění) 

75,0% 10,7% 

3 

Škola buduje povědomí o etických hodnotách, má formálně i 

neformálně jednoznačně nastavená a sdílená spravedlivá 

pravidla společenského chování a komunikace, která se 

dodržují 

71,4% 10,7% 

4 Žáci jsou vedeni ke konstruktivním debatám 67,9% 10,7% 

5 
Uvnitř školy se pěstuje vzájemná spolupráce učitele, rodičů a 

žáků 
82,1% 3,6% 

6 Škola u žáků rozvíjí schopnosti sebereflexe a sebehodnocení 82,1% 3,6% 

7 Škola motivuje žáky k celoživotnímu učení 82,1% 3,6% 

8 
Škola rozvíjí schopnost říct si o pomoc a ochotu nabídnout 

a poskytnout pomoc 
75,0% 3,6% 

9 
Škola učí používat jistě a bezpečně informační, komunikační 

a další technologie 
71,4% 7,1% 

10 

Škola rozvíjí schopnosti žáků učit se, zorganizovat si učení, 

využívat k tomu různé metody a možnosti podle vlastních 

potřeb (učit se samostatně, v rámci skupin apod.) 

71,4% 7,1% 

11 
Výuka podporuje zapojení žáků do společenského a 

pracovního života 
75,0% 10,7% 

12 

Škola připravuje žáky na aktivní zapojení do života 

v demokratické společnosti, rozvíjí občanské kompetence 

(např. formou žákovské samosprávy apod.) 

78,6% 3,6% 
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1.1 Strategie rozvoje Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Labské 

skály 

(pro období 2009–2013, nový Strategický plán je v současné době zpracováván) 

Opatření 3.2.1 Zkvalitnění života v mikroregionu 

 obnova a rekonstrukce budov základních a mateřských škol včetně modernizace 

systému vytápění, zateplení apod.  

 vybavení základních a mateřských škol  

 podpora mateřských center v obcích mikroregionu  

 

1.2 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční 

skupiny Labské skály pro období 2014–2020 

Specifický cíl 2.2 Podpora klíčových kompetencí a inkluzivního vzdělávání  

Opatření 2.2.1 Kvalitní školy pro všechny – investice  

 podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti 

do 3 let, dětských skupin a mateřských škol 

 podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách  

 podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání  

 podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže  

Příklady podporovaných projektů:  

 modernizace odborných učeben (fyzika, chemie apod.), pořízení vybavení;  

 modernizace nebo vybudování učeben pro výuku cizích jazyků;  

 zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu;  

 vybudování nových tříd u MŠ v souvislosti se zvýšením kapacity, včetně úpravy 

školní zahrady – zeleň, prvky;  

 vybudování prostor pro zájmové a neformální vzdělávání dětí.  

 

1.3 Integrovaná strategie Ústecko – Chomutovské aglomerace 

Opatření 3.2.1 Vzdělávání pro VAV, podnikání a podnikavost  

Týká se pouze středoškolského vzdělávání. 
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1.4 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

v Ústeckém kraji 2012/2016 

V.1 Předškolní vzdělávání 

 V souladu se záměry obcí a měst podporovat zejména vznik nových kapacit 

mateřských škol včetně firemních.  

 Dle zájmu a možností podporovat realizaci projektů v rámci ESF zaměřených 

na vzdělávání pracovníků mateřských škol.  

 Na základě doporučení školských poradenských pracovišť a v souladu s potřebami 

dětí a charakterů spádové lokality podporovat vytváření míst asistentů pedagoga 

pro děti.  

 Na základě pravidelné analýzy počtu, umístění a naplněnosti přípravnách 

přednostně podporovat stávající a nově vzniklé přípravné třídy.  

 

V.2 Základní vzdělávání 

 V souladu se záměry obcí a měst podporovat zejména aktivity, vedoucí k nastolení 

a udržování aktivní vzájemné komunikace vedení všech škol, které poskytují 

předškolní, základní a střední vzdělání s cílem otevřít maximum možností pro 

efektivní a pružné inkluzívní vzdělávání a poskytnout dětem a žákům co nejlepší 

podmínky k získání kvalitního vzdělání, na základě, kterého pak budou bez 

problémů pokračovat ve své vzdělávací kariéře a to zejména:  

o přípravu dětí na zahájení povinné školní docházky,  

o společné využívání kapacit odborných učeben a laboratoří a dílen odborné 

přípravy pro žáky středních a základních škol včetně zapojení dotčených 

pedagogů,  

o vznik nových sítí škol a školských zařízení včetně společného využívání zejména 

v kraji nedostatkových školních psychologů, plně kvalifikovaných učitelů cizích 

jazyků a přírodních věd.  

 

VI.2 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole 

 Připravovat žáky na vstup do praktického života. Kde je to možné, s ohledem 

na druh a typ postižení, je vhodné hledat uplatnění na trhu práce.  

 Zajištění stále kvalitnějších pomůcek, modernizace školních prostor, úpravy 

sportovišť a tělocvičen, vytváření kulturního prostředí, relaxačních koutů.  

 Podpora spolupráce mezi pedagogy, poradenskými pracovníky a rodiči žáků 

a obcemi a dalšími zřizovateli škol při zařazování dětí a žáků se SVP s cílem zajistit, 

aby poradenství, které je ve své většině v gesci kraje, činilo souběžně takové kroky, 

které zajistí širokou a bezproblémovou integraci do předškolního a základního 

vzdělávání dětí a žáků  
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 Podpora intenzívní spolupráce základních škol speciální a základních škol 

při zajišťování co nejlepších a rovných podmínek pro inkluzívní vzdělávání děti 

a žáků se SVP  

 Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti speciálního 

vzdělávání.  

 Podpora projektů a programů, které připravují školy v Ústeckém kraji s cílem 

usnadnit proces inkluze žáků se SVP do hlavního vzdělávacího proudu 

(v uplynulých čtyřech letech bylo podpořeno celkem 10 individuální projektů 

realizovaných školami všech zřizovatelů).  

 

VI.5 Multikulturní výchova 

 V rámci podpory zavádění zdravého životního stylu a jeho široké propagace 

pokračovat v navázané spolupráci s Muzeem hygieny v Drážďanech, zároveň 

podporovat návštěvnost muzea žáky základních škol a středních škol v kraji v rámci 

rozšíření výuky jednotlivých ŠVP (zdraví jako nadpředmětové téma, výchova 

ke zdravému životnímu stylu, multikulturní výchova, osobnostní výchova). 

Již realizované akce rozšířit i další poznávací a seznamovací výjezdy pedagogů škol, 

které cizince vzdělávají.  

 Podporovat výuku znakové řeči a Braillova písma v řadách budoucích pedagogů 

ve středních pedagogických školách i v řadách pedagogů ve školách.  

 Podporovat výuku českého jazyka jako cizího jazyka pro děti cizinců, včetně 

vytvoření komplexní metodické podpory.  

 Podporovat projekty všech typů napříč všemi aktivními programy, v první řadě 

projekty z ESF, zaměřené na inkluzívní a multikulturní výchovu žáků, pedagogů 

a rodičů.  

 Podporovat příhraniční spolupráci škol a školských zařízení. Využívat nabídek 

ze strany německých partnerů k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků.  

 

VII.1 Základní umělecké školy 

 Zachování současné celkové kapacity ZUŠ a podpora zvyšování dostupnosti 

základního uměleckého vzdělávání. To vše ve spolupráci s jejich zřizovateli. 

V současné době dosahuje podíl žáků ZUŠ z celkového počtu žáků základních škol 

necelých 21 %.  

 Vytvoření ŠVP, které umožní školám realizovat své představy o profilu školy. ZUŠ 

Ústeckého kraje se aktivně zapojily do programu ověřování Rámcových 

vzdělávacích programů pro základní umělecké vzdělávání. Pilotními školami 

pro tento program byly v Ústeckém kraji jmenovány ZUŠ E. Randové Ústí nad 

Labem, W. Churchilla 4, ZUŠ Kadaň, J. Švermy 474, a ZUŠ Louny, Poděbradova 

610.  

 V rámci rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje budou ve spolupráci s obcemi 

vytvářeny podmínky pro rozvoj zájmového vzdělávání a zájmové činnosti dětí 
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a mládeže jako účinných nástrojů prevence sociálně patologických jevů v souladu 

s ustanoveními zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 Kraj převzal v procesu transformace státní správy a samosprávy od školských úřadů 

do své zřizovatelské funkce rovněž zařízení pro mimoškolní výchovu a volný čas. 

Vzhledem k tomu, že tato zařízení i základní umělecké školy jsou svou činností 

zaměřena výrazně lokálně, podílejí se na rozvoji kulturního a společenského dění 

v obci, předpokládal kraj v předchozích dlouhodobých záměrech jejich postupné 

předání obcím do jejich pravomoci. Tento záměr není v současné době aktuální. 

Počet Ústeckým krajem zřizovaných ZUŠ se plánuje zachovat, a to z důvodu plnění 

úkolů z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v přenesené působnosti.  

 

VII.2 Střediska volného času 

 Ve spolupráci s regionálními pracovišti při vybraných DDM podporovat rozvoj 

informačních center mládeže v kraji.  

 V rámci rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje vytvářet podmínky pro rozvoj 

zájmového vzdělávání a zájmové činnosti dětí a mládeže jako účinných nástrojů 

prevence sociálně patologických jevů cestou intenzívnějšího využití stávajících 

kapacit středisek.  

 Zachování minimálního počtu Ústeckým krajem zřizovaných DDM z důvodu plnění 

úkolů z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v přenesené působnosti.  

 V souladu s Koncepcí státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období let      

2007-2013 nadále podporovat obsahové zkvalitňování zájmového vzdělávání 

ve střediscích volného času, školních klubech, školních družinách.  

 Podporovat příklady dobré praxe v oblasti zájmového vzdělávání s využitím výstupů 

projektů OP VK.  

 

VIII.1 Poradenská činnost 

 Pokračovat v úzké spolupráci se školami a školskými zařízeními v ÚK.  

 Zajišťovat a analyzovat potřeby poradenských služeb ve školách a školských 

zařízeních, jejich naléhavost a organizační možnosti zabezpečení (např. péče o děti 

sociálně znevýhodněné, péče o děti a žáky mimořádně nadané, doporučení činnosti 

asistenta pedagoga, doporučení konání maturitní zkoušky za uzpůsobených 

podmínek u žáků se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním 

apod.).  

 Pracovat na systému depistáží a screeningů a poté následné diagnostiky 

a rozvojových programů v oblasti mimořádně nadaných dětí, kariérového 

poradenství a péče o jedince ze sociálně znevýhodněného prostředí.  

 Vytvářet podmínky pro práci krajských koordinátorů péče o děti a žáky mimořádně 

nadané.  
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 Podporovat význam preventivních služeb v poradenství, koordinovat 

a harmonizovat aktivity zaměřené na primární prevenci rizikového chování.  

 Pokračovat v činnostech, které splňují podmínky pro získání certifikace 

poskytovatelů primární prevence v oblasti užívání návykových látek.  

 Kvalitním a systematickým vzděláváním pracovníků rozšiřovat jejich odbornou 

způsobilost; systém dalšího vzdělávání a supervize psychologů, speciálních 

pedagogů a dalších odborných pracovníků včetně podpory odborného růstu a další 

specializace.  

 Nabízet a realizovat vzdělávací akce dle aktuálních potřeb a zájmu ze strany 

pedagogických pracovníků ÚK.  

 Zabývat se sjednocováním kvality – a objektivizací kvality – poradenských služeb 

poskytovaných na území ÚK.  

 

VIII.2 Speciální pedagogická centra 

 Posílení role SPC v procesu dalšího rozvoje inkluzívního vzdělávání zejména 

v oblasti integrace dětí a žáků se zdravotním postižením do mateřských, základních 

a středních škol.  

 Zajištění aktivního podílu na vytváření IVP pro děti s handicapem ve spolupráci 

s pedagogy a vedením škol.  

 Spolu s vedení vybraných škol iniciovat širší spolupráci ředitelství škol 

při zaměstnávání absolventů praktických škol.  

 Zajištění kvalitní diagnostiky v oborech psychopedie, logopedie, etopedie, 

tyflopedie, somatopedie, surdopedie a psychologie.  

 Dlouhodobé vedení rodin.  

 Efektivní metodické vedení pedagogů ve školách a školských zařízeních, asistentů 

pedagogů, logopedických asistentů a speciálních pedagogů.  

 Zajištění průběžné vzájemné spolupráce všech poradenských pracovišť v kraji 

s při zajištění péče pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

IX.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

Pro zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků bylo od roku 2006 zřízeno 

Ústeckým krajem Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků jako nová 

součást Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje. 

 Zaměření programů DVPP na aktuální školskou legislativu s cílem vytvářet právní 

vědomí v prostředí MŠ, ZŠ, speciálních ZŠ, SŠ a VOŠ, zaměří se na bezpečnost 

práce ve školských zařízeních, na výuku a poskytování první pomoci 

pro pedagogické pracovníky různých stupňů škol, zaměří se na tvorbu RVP a ŠVP, 

přípravu státních maturit, témata v oblasti primární prevence rizikového chování.  

 Zahrnout do vzdělávání dalších pedagogických pracovníků budou také pedagogické 

pracovníky v dětských domovech, výchovných ústavech, základních uměleckých 

školách, knihovnách.  
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1.5 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 

Stanovuje 3 průřezové priority:  

 snižovat nerovnosti ve vzdělávání,  

 podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad,  

 odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém.  

 

3.1 Snižovat nerovnosti ve vzdělávání 

3.1.1 Zvýšit dostupnost a kvalitu předškolního vzdělávání a rané péče 

 zavést poslední rok předškolního vzdělávání jako povinný,  

 včasnou diagnostikou potíží dítěte v průběhu předškolního období eliminovat 

odklady školní docházky (na bázi spolupráce mezi rodiči, předškolními pedagogy 

a poradenskými institucemi, zdravotníky a orgány sociálněprávní ochrany dětí, 

případně poskytovateli služeb sociální prevence),  

 systematickým posilováním sítě mateřských škol a jejich kapacit vytvářet podmínky 

pro to, aby každé dítě, jehož zákonní zástupci o to požádají, mohlo být přijato 

do předškolního vzdělávání,  

 posilovat výchovnou a vzdělávací funkci předškolní nerodičovské péče o děti; 

alternativní formy péče o děti ve věku do zahájení povinné školní docházky, které 

nemají silné výchovné a vzdělávací poslání (např. dětská skupina), podporovat jen 

jako dočasnou alternativu do doby dostatečného navýšení kapacit mateřských škol, 

popř. jiných vzdělávacích institucí,  

 posilovat spolupráci mezi rodinou a školním prostředím,  

 cíleně zvyšovat účast na předškolním vzdělávání dětí ze skupin a lokalit ohrožených 

sociálním vyloučením,  

 zahájit diskuzi o obsahu vzdělávání učitelů mateřských škol a možném požadavku 

na jejich vyšší kvalifikaci,  

 ve spolupráci s ostatními věcně příslušnými resorty navrhnout systémové řešení 

v oblasti vzdělávání a péče o děti do 3 let.  

 

3.1.2 Omezovat vnější diferenciaci v základním vzdělávání a efektivně začleňovat žáky 

do hlavního vzdělávacího proudu 

 eliminovat odklady školní docházky, resp. je povolovat pouze ve výjimečných 

případech a provázat je se systémem přípravných tříd,  

 v návaznosti na demografické trendy vytvářet podmínky pro průběžné posilování 

kapacit základních škol,  

 specificky zlepšovat kvalitu vzdělávaní na druhém stupni základní školy jako 

hlavního vzdělávacího proudu,  

 provést komplexní revizi mechanismů podporujících vnější diferenciaci 

vzdělávacích cest mezi předškolním vzděláváním, prvním a druhým stupněm 
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základního vzdělávání, jakými jsou zejména diagnostické nástroje (a přijímací 

řízení v případě víceletých gymnázií) s cílem eliminovat nedůvodně vysokou míru 

vyčleňování dětí mimo hlavní vzdělávací proud,  

 přesněji vymezit typy a stupně znevýhodnění a nadání dětí a žáků a jim odpovídající 

podpůrná opatření včetně financování,  

 podporovat kompenzaci všech typů znevýhodnění a rozvoj všech typů nadání, a to 

na principu individualizace podpory,  

 zavést systém diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb pro děti a žáky 

ze sociálně znevýhodněného prostředí tak, aby bylo možno vyhodnocovat úspěšnost 

opatření na podporu jejich vzdělávání,  

 státem organizované výběrové testování žáků základního vzdělávání zacílit výlučně 

na poskytování zpětné vazby (žákům, jejich rodičům, učitelům, školám a tvůrcům 

vzdělávací politiky) a zajistit, aby testovací platformu mohli školy, učitelé a žáci 

využívat i na dobrovolné bázi,  

 podporovat zájmové vzdělávání a jeho vazby na formální vzdělávání pro skupinu 

dětí a žáků od 6 do 15 let,  

 podporovat efektivní a cílené primárně preventivní aktivity určené žákům 

i pedagogům s cílem minimalizace či oddálení rizika spojeného s výskytem 

rizikového chování,  

 rozvíjet a účinně do vzdělávacího procesu zapojovat aktivity vedoucí ke zdravému 

životnímu stylu,  

 podporovat propojování školního a mimoškolního vzdělávání,  

 vyrovnávat podmínky v přístupu k mimoškolním vzdělávacím příležitostem, 

zdrojům a službám a specificky se přitom zaměřit na lokality a skupiny ohrožené 

sociálním, kulturním nebo jazykovým vyloučením.  

 

3.1.7 Individualizovat nabídku poradenských služeb 

 vytvářet podmínky pro to, aby poradenské služby vycházely více vstříc 

individuálním potřebám dětí, žáků a studentů s cílem poskytnout dostatečně 

systematickou podporu dítěti, rodině i škole,  

 v zájmu včasné a efektivní intervence dostupné všem dětem, žákům a studentům 

zajistit dostatečnou dostupnost poradenství přímo ve školách a průběžně zlepšovat 

kvalitu poradenství na všech úrovních školského systému, tedy od vzdělávání 

předškolního až po vysokoškolské,  

 podpořit služby školních psychologů a školních speciálních pedagogů v běžných 

školách hlavního vzdělávacího proudu,  

 rozvíjet a podporovat efektivní poradenskou činnost v oblasti primární prevence 

rizikového chování u dětí, žáků a studentů,  

 zpřístupnit informace o charakteru a zaměření škol způsobem umožňujícím 

dálkový přístup a rozšiřovat nabídku vzdělávacího poradenství, které bude žákům,  
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 včetně žáků nadaných, pomáhat nejen s volbou školy, ale rovněž s volbou 

vzdělávacích možností v rámci školního a zájmového vzdělávání, s orientací 

v mimoškolních vzdělávacích příležitostech, zdrojích a službách,  

 zlepšit metodické vedení školských poradenských zařízení na systémové úrovni,  

 nastavit efektivní a transparentní systém financování podpůrných opatření 

stanovených na základě spolehlivé pedagogicko-psychologické diagnostiky a zajistit 

jeho stabilní financování z prostředků státního rozpočtu,  

 vytvářet podmínky pro lepší spolupráci mezi různými druhy poradenských služeb, 

zejména lépe provázat služby pedagogicko-psychologické se službami 

preventivními, sociálními a zdravotnickými, jakož i se systémem služeb 

zaměstnanosti,  

 zlepšovat dostupnost a kvalitu kariérového poradenství zaměřeného na rozvoj 

dovedností potřebných pro řízení vlastní profesní dráhy,  

 rozvíjet informační, vzdělávací a metodickou podporu služeb poradenství 

v celoživotní perspektivě včetně dostupné a kvalitní poradenské služby pro dospělé 

zájemce o návrat do formálního vzdělávání nebo o další vzdělávání.  

 

3.2 Podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad 

3.2.1 Dokončit a zavést kariérní systém pro učitele a zlepšovat podmínky pro jejich 

práci 

 dokončit standard profese učitele, který popíše nejdůležitější aspekty kvalitní práce 

pedagogického pracovníka, a provázat jej s průběžným formativním hodnocením 

učitelů s cílem pomáhat jim zlepšovat jejich pedagogickou činnost,  

 dokončit návrh kariérního systému pro učitele a pilotně ověřit všechny jeho prvky 

(práce s profesními portfolii učitele, hodnocení, vzdělávání),  

 zpracovat návrh postupné plošné implementace kariérního systému na základě 

zkušeností z pilotního ověření a dalších relevantních vstupů a podnětů a zajistit 

prostředky na jeho uskutečnění,  

 provázat kariérní systém pro učitele se systémem počátečního i dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků,  

 vytvořit standard profese ředitele, který popíše nejdůležitější požadované 

dovednosti a dispozice pro kvalitní práci ředitele s důrazem na pedagogické vedení 

a na zlepšování vzdělávacího systému rozvíjením spolupráce mezi školami,  

 provázat standard profese ředitele s výběrem a hodnocením činnosti ředitele 

ze strany zřizovatele, resp. České školní inspekce, přičemž hlavním smyslem je 

poskytovat ředitelům průběžně podněty pro zlepšování jejich práce,  

 zlepšit ochranu učitele s možným využitím institutu chráněné osoby,  

 v závislosti na ekonomickém vývoji usilovat o posilování finančních prostředků 

na mzdy pedagogických i nepedagogických pracovníků ve školství.  
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3.2.2 Modernizovat počáteční vzdělávání učitelů a vstupní vzdělávání ředitelů 

 zvyšovat atraktivitu profese učitele a studijních programů připravujících učitele 

pro nejnadanější uchazeče o studium,  

 zintenzivnit spolupráci mezi fakultami připravujícími učitele a školami, v nichž 

studenti vykonávají své praxe nebo do nichž jako absolventi učitelských oborů 

po absolvování nastupují,  

 v rámci studijních programů připravujících učitele vytvořit dostatečný prostor 

pro rozvoj pedagogických dovedností nezbytných pro práci ve školní třídě (např. 

využívat diagnostické postupy, umět pracovat s klimatem třídy, přizpůsobovat 

výuku individuálním potřebám jednotlivých žáků, sledovat pokrok každého žáka, 

poskytovat sumativní i formativní hodnocení, vyučovat heterogenní kolektivy, 

využívat ve výuce efektivně informační a komunikační technologie, otevřené 

vzdělávací zdroje atd.),  

 výrazně zvýšit podíl a kvalitu reflektované praktické přípravy studentů jako nedílné 

součásti studijních programů připravujících učitele. 

 

3.2.3 Posílit další vzdělávání a metodickou podporu učitelů a ředitelů 

 zajistit, aby každý učitel mohl využívat programy dalšího vzdělávání a aby měl 

k dispozici individuální podporu založenou na reflexi vlastní pedagogické činnosti 

pod odborným vedením kdykoli v průběhu své profesní dráhy,  

 omezovat příčiny nedostupnosti nabídky dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků,  

 podporovat efektivní formy vzájemného sdílení zkušeností mezi pedagogy; 

zmapovat a zveřejňovat pro inspiraci zkušenosti českých škol s touto formou 

zlepšování,  

 na vyšších stupních kariérního systému vymezit pozici mentora pro učitele, kteří 

dosáhli zdatnosti v některé profesní oblasti (bez ohledu na věk nebo délku praxe) 

a mají předpoklady k pedagogickému vedení, a vytvořit systém rozvoje 

mentorských dovedností pro pedagogy,  

 zajistit, aby každý začínající učitel mohl spolupracovat s uvádějícím učitelem, který 

má mentorské dovednosti,  

 systémově zajistit podporu pedagogickým lídrům, včetně adekvátního ohodnocení 

a možnosti snížit přímou vyučovací povinnost tak, aby mohli vykonávat 

mentorskou roli ve své nebo i jiné škole,  

 vytvořit komplexní systém profesního rozvoje ředitelů škol respektující různé 

potřeby v jednotlivých fázích jejich kariéry.  

 revidovat vstupní vzdělávání ředitelů s důrazem na rozvoj dovedností v oblasti 

pedagogického vedení.  
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3.2.6 Modernizovat systém hodnocení na úrovni dítěte, žáka a studenta  

 vytvořit platformu pro podporu formativního hodnocení dětí, žáků a studentů,  

 rozvíjet evaluační nástroje k monitoringu všech (tedy i jiných než vědomostních) 

aspektů žákova výkonu spolu s detailní specifikací dovedností potřebných k podání 

žádoucího výkonu a s ukázkami vyhodnocených žákovských prací – mezi evaluační 

nástroje je přitom třeba zahrnout nejen nástroje testového charakteru, ale 

i pozorování a obsahovou analýzu žákovy práce a žákovských výstupů,  

 zajistit větší srovnatelnost sumativního hodnocení žáků,  

 vyhodnocovat vliv testování žáků na vzdělávací systém a předcházet případným 

negativním dopadům testových nástrojů na výuku a učení,  

 

3.2.7 Modernizovat hodnocení na úrovni školy  

 vytvořit a zveřejnit kritéria kvalitní školy a dbát o jejich konsistenci,  

 na tato kritéria navázat i hodnoticí kritéria České školní inspekce s jasně popsanou 

metodikou a také jejich užívání při inspekční činnosti a hodnocení školy z pozice 

zřizovatele,  

 zvýraznit formativní aspekty v hodnocení školy Českou školní inspekcí s cílem 

podporovat zlepšování, tj. poskytovat školám metodickou podporu nezbytnou jak 

pro směřování k definované kvalitě, tak pro autoevaluační procesy,  

 stanovit přesnější pravidla pro hodnocení škol zřizovatelem,  

 omezovat aktivity, jejichž výstupem mohou být žebříčky škol bez kontextových 

informací,  

 

3.3.4 Zlepšit komunikaci mezi aktéry ve vzdělávání včetně široké veřejnosti 

 zvýraznit úlohu MŠMT a jím zřizovaných organizací jako aktivního metodického 

a koordinačního centra vzdělávací politiky,  

 zintenzivnit spolupráci mezi MŠMT a ostatními ústředními orgány státní správy 

spoluzodpovědnými za oblast vzdělávání, zejména s MPSV, MPO, MMR a MK  

 vytvořit podmínky pro vznik regionálních sítí či sdružení škol a zřizovatelů škol, 

přičemž tyto sítě by měly vznikat „zdola“ na základě svobodného rozhodnutí 

zúčastněných aktérů,  

 vyjasnit vztahy mezi školami a jejich zřizovateli,  

 vytvářet platformy pro komunikaci mezi školami a zaměstnavateli,  

 věnovat výraznější pozornost systematické, otevřené a srozumitelné prezentaci 

připravovaných a prováděných opatření vzdělávací politiky rodičovské i širší 

veřejnosti.  
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1.6 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České 

republiky na období 2015–2020 

Jedná se o jeden z implementačních dokumentů Strategie vzdělávací politiky České 

republiky do roku 2020. 

 

Předškolní vzdělávání – opatření: 

 A.2.1  

Navýšit v místech potřeby kapacity mateřských škol s podporou obcí a MŠMT 

prostřednictvím: 

a) fondu MŠMT (a MF) na podporu kapacit MŠ a ZŠ,  

b) z rozpočtu ERDF v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.  

 A.2.2  

Zvýšit zodpovědnost a zainteresovanost obcí při zvyšování kapacity mateřských škol 

v lokalitách, kde došlo ke koncentraci mladých rodin s dětmi.  

 A.2.3  

Podporovat vznik mateřských škol určených ke vzdělávání dětí zaměstnanců 

zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele.  

 A.4.1  

Ve spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a dalšími odborníky 

v této oblasti motivovat rodiny ze skupin a lokalit ohrožených sociálním vyloučením 

k účasti jejich dětí v mateřské škole, popř. v jiném zařízení pro děti předškolního 

věku.  

 A.4.3  

Začlenit problematiku vzdělávání dětí ze skupin a lokalit ohrožených sociálním 

vyloučením do programů připravujících pedagogy působící v předškolním 

vzdělávání.  

 A.4.4  

Systematicky rozvíjet kompetence pedagogů mateřských škol pro podporu 

při začleňování dětí s potřebou podpůrných opatření.  

 A.6.4  

Podpořit manuální zručnost a prvky polytechnické výchovy ve vzdělávání 

v mateřských školách (např. technické hračky a stavebnice, metodické doporučení 

vč. příkladů dobré praxe). 
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Základní vzdělávání – opatření: 

 B.1.1  

Navýšit v místech potřeby kapacity základních škol s podporou obcí a MŠMT 

prostřednictvím:  

a) fondu MŠMT (a MF) na podporu kapacit MŠ a ZŠ,  

b) z rozpočtu ERDF v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.  

 B.2.1  

Při odkladech povinné školní docházky snižovat mezikrajové rozdíly v posuzování 

školní zralosti:  

a) využíváním jednotné diagnostiky dítěte v období před-školního věku,  

b) lepší spoluprací MŠ a ZŠ s rodiči, resp. orgány sociálně právní ochrany dětí 

s rodiči,  

c) poskytnutím možnosti vzdělávání v přípravných třídách základních škol všem 

dětem, nejen pouze dětem se sociálním znevýhodněním.  

 B.2.2  

Zvyšování kvality pedagogické práce na 1. stupni zejména s ohledem na zlepšování 

výsledků žáků s potřebou podpůrných opatření se zvláštním zřetelem na podporu 

romských žáků.  

 B.3.1  

Nenavyšovat podíl žáků na nižším stupni víceletých gymnázií.  

 B.3.2  

Nastavit jednotná pravidla pro diagnostickou a intervenční práci ve školských 

poradenských zařízeních tak, aby nedocházelo k neoprávněnému vyčleňování dětí 

a žáků mimo hlavní vzdělávací proud.  

 B.3.3  

Využívat revizní pracoviště NÚV za účelem řešení sporných závěrů z vyšetření 

ve školských poradenských zařízeních a k případným problémům zařazování žáků 

do procesu integrace.  

 B.4.3  

Zvyšovat kompetence pedagogů, zejména na 2. stupni ZŠ, které povedou k lepším 

vzdělávacím výsledkům žáků včetně schopnosti vyhodnocovat kvalitu výuky, dále ji 

rozvíjet a poskytovat zpětnou vazbu žákům i jejich rodičům, s akcentem 

na čtenářskou, matematickou a přírodovědnou gramotnost (v rámci OP VVV).  
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 B.4.4  

Zvýšit efektivitu dalšího vzdělávání učitelů ZŠ v kurzech a jiných dlouhodobých 

formách podpory zaměřených na inovace ve vzdělávacích programech, především 

v oblasti výuky matematiky a cizích jazyků, pedagogické dovednosti, zlepšení 

oborových didaktik, implementaci průřezových témat do výuky, lepšího ovládnutí 

nových technologií ve výuce, řešení výchovných problémů, apod. Upravit obsah 

vzdělávání pro ředitele škol a školských zařízení a pro vedoucí pedagogické 

pracovníky tak, aby odpovídalo současným požadavkům kladených na management 

škol a školských zařízení.  

 B.4.5  

Zlepšit materiální, finanční aj. podmínky pro činnost 2. stupně ZŠ.  

 B.4.6  

Zlepšovat vybavení a zvyšovat kvalitu vzdělávání na 1. stupni ZŠ jako základního 

předpokladu pro úspěšné vzdělávání žáků na 2. stupni ZŠ.  

 B.4.7  

Podporovat spolupráci ZŠ se SŠ a zaměstnavateli při realizaci praktické výuky 

ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.  

 B.8.2  

Více propojovat obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví s praktickým 

naplňováním zdravého životního stylu v prostředí školy i mimo školu (např. hodina 

pohybu navíc).  

 B.9.1  

Podporovat spolupráci škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání a dalších 

mimoškolních organizací při výuce a rozvoji nadání včetně nabídky vzdělávacích 

služeb školám, programů, soutěží a stimulujících mimoškolních aktivit (od-borná 

soustředění, přípravné kursy, on-line vzdělávání, zájmová činnost aj.). Zvyšovat 

přístupnost zájmového a neformálního vzdělávání žákům s potřebou podpůrných 

opatření.  

 B.9.2  

Podporovat spolupráci škol a dalších organizací při rozvoji a začleňování dětí 

ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání v mimoškolních aktivitách.  

 

Rovné příležitosti ve vzdělávání – opatření 

 G.2.3  

Podpořit vhodnými prostředky (financování, DVPP, metodické vedením apod.) 

práci škol v začleňování cizinců do výuky ve školách.  
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 G.2.4  

Vytvořit i obecné standardy kvality školského poradenského zařízení, které by se 

týkaly interních procesů, nakládání s dokumentací, personálního zajištění 

a kvalifikace pracovníků, materiálního a technického zajištění služeb apod. Tyto 

standardy by měly sloužit i jako podklad pro zřizovatele v procesu vytváření 

jednotného rámce (standardu) pro poskytované poradenské služby a posuzování 

kvality ŠPZ.  

 G.3.2  

Pravidelně organizovat a zajišťovat koordinační a metodická setkání s krajskými 

školskými koordinátory prevence a metodiky prevence v poradnách a ve školách.  

 G.3.3  

Vytvořit a zavést do praxe jednotný systém sběru a výkaznictví v oblasti primární 

prevenci.  

 G.6.3  

Připravit kvalifikační kurzy pro asistenty pedagoga včetně programů DVPP 

zaměřené na celou strukturu speciálních vzdělávacích potřeb a připravovaného 

systému podpůrných opatření.  

 G.6.4  

Vydefinovat a vytvořit podmínky pro činnost školních speciálních pedagogů 

a školních psychologů ve školách za jednotného metodického vedení.  

 

Pedagogicko-psychologické poradenství ve školství – opatření 

 G.9.1  

Zajišťovat vzdělávání pedagogických pracovníků všech typů škol v rámci DVPP 

zaměřené na problematiku vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

ve všech oblastech vzdělávání.  

 G.9.2  

Realizovat vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky na zvýšení kompetencí 

v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména v celkovém 

přístupu k těmto žákům, tvorbě a adaptace učebních materiálů, práci s klimatem 

školy.  

 G.9.3  

Realizovat vzdělávací programy pro školské poradenské pracovníky i pro 

pedagogické pracovníky škol zaměřené zejména na metody a postupy v práci se 

žáky s potřebou podpůrných opatření se zdravotním postižením či jinými 

speciálními vzdělávacími potřebami.  
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Kariérové poradenství – opatření 

 G.15.1  

V rámci opatření na podporu odborného vzdělávání se v oblasti kariérového 

poradenství zaměřit především na následujících kroky:  

o rozvíjet informační systém na podporu kvalifikovaného rozhodování o volbě 

profese a k ní vedoucí vzdělávací dráhy, splnit koncept informačně poradenské 

podpory dalšího vzdělávání pomocí propojení stávajících datových zdrojů 

a informačních systémů,  

o metodicky podpořit vedení školských a školních poradenských služeb včetně 

vytvoření metodického portálu pro poradenské pracovníky škol a školských 

poradenských zařízení,  

o rozvíjet systém dalšího vzdělávání poradenských pracovníků v oblasti 

kariérového poradenství, zajistit lepší dostupnost vzdělávání v oblasti 

kariérového poradenství pro stávající pracovníky,  

o provázat kariérové poradenství s potřebami trhu práce (např. zajištění 

vzdělávání kariérových poradců 2. stupně ZŠ a SŠ ke znalostem reálného 

pracovního prostředí),  

o podpora informačního systému www.infoabsolvent.cz, který propojuje 

informace ze světa vzdělávání a světa práce,  

o připravit podklady pro činnosti kariérového a výchovného poradce a s ohledem 

na dosavadní náplň pozice výchovného poradce rozhodnout o jeho dalším 

uplatnění,  

o propojit a posilovat spolupráci a koordinaci poskytovatelů kariérového 

poradenství z různých sektorů a oblastí kariérového poradenství.  

 

Základní umělecké školy – opatření 

 I.1  

K dalšímu vzdělávání pedagogů ZUŠ nadále využívat seznam lektorů a seznam 

autorů metodických materiálů pro jednotlivé umělecké obory ZUŠ vzniklých 

v rámci udržitelnosti projektu Podpora ZUŠ.  

 I.2  

Vytvořit základní pilíř vzdělávání pedagogů pro budoucí kariérní systém (cílené 

vzdělávací programy, začínající učitel, zkušený učitel, management v ZUŠ).  
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Zájmové vzdělávání – opatření 

 I.4.1  

V souladu s Koncepcí podpory mládeže na období 2014–2020 vytvářet podmínky 

pro rozvoj činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání. Stabilizovat a dále 

zlepšovat pracovní podmínky pedagogických pracovníků v těchto zařízeních.  

 I.4.2  

V souladu s Koncepcí podpory mládeže na období 2014-2020 podporovat zájmové 

vzdělávání a jeho vazby na formální vzdělávání pro skupinu dětí a žáků od 6 do 15 

let, aktivity neformálního vzdělávání dětí, žáků, studentů pak do věku 26 let.  

 I.4.3  

Podporovat metodicky a finančně (z OP VVV) všechny typy zájmového odborného 

vzdělávání vč. vytváření nových soutěží a síťování škol a zaměstnavatelů. 

Podporovat rozvoj středisek technické zájmové činnosti, zejména na školách.  
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1.7 Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 

2. Podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků 

 Opatření 2.1  

Zajištění systému pravidelných inovací rámcových vzdělávacích programů. 

 Opatření 2.2  

Zdůraznění problematiky digitálních technologií napříč kurikulem a jeho 

modernizace. 

 Opatření 2.4  

Propojení formálního a neformálního vzdělávání a informálního učení. 

 

3. Podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení učitelů 

 Opatření 3.1  

Zařazení standardu digitálních kompetencí učitele do vzdělávání učitelů. 

 Opatření 3.2  

Zařazení didaktiky rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků 

do vzdělávání učitelů. 

 

4. Budování a obnova digitální vzdělávací infrastruktury 

 Opatření 4.1  

Zajištění udržitelného financování škol a školských zařízení v oblasti infrastruktury 

– Zajistit predikovatelné a dostatečné financování, které školy využívají pro oblast 

infrastruktury. 

 Opatření 4.2  

Podpora připojení k internetu – Zajistit kvalitní vysokorychlostní připojení 

pro všechny školy a školská zařízení. 

 

6. Systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace digitálních technologií do výuky 

a do života školy 

 Opatření 6.4  

Metodická podpora začleňování digitálních technologií do výuky a do života školy – 

Vytvořit metodické materiály, vzdělávací zdroje a vzdělávací příležitosti, které 

pomohou učitelům integrovat digitální technologie do výuky, rozvíjet digitální 

gramotnost a informatické myšlení žáků. 
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1.8 Koncepce podpory mládeže 2014–2020 

SC 2: Usnadňovat rovný přístup dětí a mládeže k informacím 

 DC B: Vytvářet podmínky pro systémové a efektivní využívání a sdílení zdrojů 

v oblasti informací pro mládež a o mládeži 

o Rozšiřovat informační síť pro mládež do všech regionů ČR s využitím 

podpory krajských úřadů, obcí, škol a školských zařízení, nestátních 

neziskových organizací, knihoven a dalších kulturních institucí za účelem 

umožnění rovného přístupu k informacím 

o Podporovat spolupráci a navazování kontaktů mezi poskytovateli informací 

na místní, regionální, národní a evropské úrovni včetně výměny informací 

a osvědčených postupů 

o Usnadňovat přístup k informacím metodami a formami vhodnými 

a uživatelsky atraktivními pro děti a mládež 

o Podporovat zvyšování informovanosti o situaci mládeže včetně pozitivních 

příkladů z jejího života. 

 DC C: Podporovat rozvoj kompetencí dětí a mládeže pro práci s informacemi 

o Podporovat iniciativy a aktivity vedoucí k rozvoji kompetencí dětí a mládeže 

pro práci s informacemi 

o Podporovat zavádění nových technologií a rovný přístup dětí a mládeže 

k jejich aktivnímu využívání 

 

SC 3: Vytvářet příznivé a udržitelné podmínky pro účast dětí a mládeže v zájmovém 

a neformálním vzdělávání 

 DC A: Poskytovat všem skupinám dětí a mládeže rovné příležitosti ke 

zdokonalování a prohlubování klíčových kompetencí potřebných pro uplatnění 

v pracovním, občanském a osobním životě 

o Podporovat vzdělávací aktivity, projekty a programy zaměřené 

na systematické rozvíjení klíčových kompetencí pro komplexní rozvoj 

osobnosti 

o Podporovat rozvoj organizací pracujících v neformálním a zájmovém 

vzdělávání s důrazem na kvalitu vzdělávání 

o Podporovat organizace pracující s dětmi a mládeží s důrazem na inkluzivní 

přístup a mezigenerační dialog 

o Vytvářet podmínky pro rozvoj činnosti školských zařízení pro zájmové 

vzdělávání s cílem zvýšit kapacitu pro potenciální účastníky a finančně 

zabezpečit jejich činnost 

o Podporovat rozvoj polytechnické výchovy a technických dovedností mládeže 
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 DC B: Podporovat inovace v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání 

o Získávat a vzdělávat odborníky, kteří povedou děti a mládež ke 

smysluplnému využívání moderních technologií 

o Podporovat výzkum v oblasti využívání volného času dětí a mládeže 

a reflektovat výstupy výzkumů v politice mládeže 

o Vytvářet příležitosti pro výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe 

v národním i mezinárodním kontextu 

o Vytvářet příležitosti pro další vzdělávání pracovníků pracujících s dětmi 

a mládeží v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání 

 DC C: Podporovat vzájemnou spolupráci škol a školských zařízení s nestátními 

neziskovými organizacemi, kulturními institucemi a dalšími zařízeními pracujícími 

s dětmi a mládeží 

o Podporovat spolupráci škol, školských zařízení a ostatních organizací 

a institucí jako center vzdělanosti a kulturně-společenského zázemí v obci 

o Zlepšovat a rozšiřovat spolupráci škol a školských zařízení s knihovnami, 

muzei a dalšími organizacemi a institucemi v rámci společných projektů 

o Poskytovat poradenství a metodickou podporu v oblasti zájmového 

a neformálního vzdělávání 

 

SC 4: Rozšiřovat a zatraktivnit nabídku činností ve volném čase a motivovat děti a mládež 

k jejímu aktivnímu využití 

 DC A: Zvyšovat informovanost široké veřejnosti o významu a nabídce 

volnočasových aktivit 

o Podporovat využívání informačních a komunikačních technologií 

k aktivnímu trávení volného času 

o Podporovat šíření příkladů dobré praxe  

o Podporovat rozvoj kritického myšlení dětí a mládeže při vyhodnocování 

informací o nabídce volnočasových aktivit 

 DC B: Motivovat děti a mládež k aktivnímu využívání volného času 

o Podporovat mezigenerační a mezi vrstevnický dialog v oblasti trávení 

volného času 

o Podporovat rozvoj kompetencí pro samostatné plánování a rozhodování 

o trávení volného času 

o Podporovat vytváření příležitostí pro smysluplné a aktivní trávení volného 

času dětí a mládeže vycházejících z jejich potřeb 

o Podněcovat zájem dětí a mládeže o pohybové aktivity 

o Podněcovat zájem dětí a mládeže o přírodní vědy a technické disciplíny 
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 DC C: Přispívat k rozvoji talentu dětí a mládeže 

o Podporovat vytváření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže v rámci 

formálního, zájmového a neformálního vzdělávání 

o Podporovat dlouhodobou a systematickou práci s talentovanými dětmi 

a mládeží 

o Podporovat nabídku akcí, které podněcují využívání kreativního 

a inovativního potenciálu dětí a mládeže 

 
SC 5: Podporovat zvyšování přeshraniční mobility mládeže 

 DC A: Rozvíjet kompetence mládeže potřebné pro mobilitu 

o Přispívat k zlepšování jazykové vybavenosti jako nástroje pro zvýšení 

sebedůvěry mladých lidí pro mobilitu 

o Motivovat mládež k zahraniční mobilitě prostřednictvím seminářů a dalších 

aktivit 

o Podporovat individuální i skupinové formy mobilit  

o Podporovat projekty s mezinárodní účastí, přeshraniční síťování 

a partnerství 

 DC B: Podporovat kvalitu, dostupnost a udržitelnost poskytovaných informací 

o možnostech mobility pro mládež 

o Posilovat informovanost mládeže o možnostech mobilit prostřednictvím 

škol, školských zařízení a nestátních neziskových organizací 

o Přizpůsobovat obsah a formy informačního servisu pro mládež cílové 

skupině a aktuální situaci 

 

SC 6: Zlepšovat podmínky pro zaměstnanost a zaměstnatelnost mládeže  

– týká se jen okrajově 

 

SC 7: Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí a mládeže s důrazem na jejich 

fyzické a duševní zdraví a morální odpovědnost 

 DC B: Preventivně působit na děti a mládež v oblasti rizikového chování 

o Podporovat snižování procentuálního podílu dětí a mládeže užívajících 

návykové a zdraví škodlivé látky 

o Podporovat aktivity vedoucí k bezpečnému chování a k předcházení úrazům 

o Podporovat snižování násilí namířeného vůči druhým i sobě samému 

prostřednictvím prevence 

o Podporovat preventivní programy uvádějící do souvislostí zdravotní 

a psychosociální důsledky spojené s rizikovým chováním 
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o  

 DC C: Posilovat vytváření pozitivních mezilidských vztahů 

o Podporovat aktivity vedoucí k rozvoji mezilidských vztahů, ke komunikaci 

a kooperaci se zaměřením na rodinné, mezigenerační a vrstevnické vztahy 

o Podporovat mezikulturní a mezináboženský dialog 

 DC D: Podporovat rozvoj dětí a mládeže podle jejich individuálních potřeb 

o Podporovat využívání individuálního poradenství v prevenci rizikového 

chování a při řešení problémových situací 

o Podporovat aktivity vedoucí k vytváření kompetencí dětí a mládeže v oblasti 

sebepoznání, sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace a přechodu z dětství 

do dospívání a následně dospělosti 

o Podporovat individuální duchovní a morální rozvoj 

 

SC 8: Podporovat aktivní zapojení dětí a mládeže do rozhodovacích procesů a do 

ovlivňování společenského a demokratického života 

 DC A: Motivovat děti a mládež k aktivnímu, informovanému a odpovědnému 

zapojování do veřejného prostoru včetně diskuze 

o Stimulovat zájem o dialog mezi dětmi, mládeží a jejich partnery ve veřejném 

prostoru 

o Rozšiřovat možnosti k zapojování dětí a mládeže do veřejného prostoru 

s důrazem na podporu mládežnických iniciativ na místní úrovni 

o Stimulovat poskytování zpětné vazby o dopadu participace dětí a mládeže ve 

veřejném prostoru 

o Podporovat vzdělávací aktivity pro rozvoj kompetencí dětí a mládeže k jejich 

zapojení do veřejného prostoru včetně občanského vzdělávání 

o Sdílet dobrou praxi v oblasti zapojování dětí a mládeže do veřejného prostoru 

 

SC 9: Vytvářet příznivé podmínky pro dobrovolnictví mládeže včetně oceňování 

a uznávání dobrovolných činností 

– týká se jen okrajově 

 

SC 10: Usnadňovat začlenění dětí a mládeže s omezenými příležitostmi 

 DC A: Zlepšovat přístup dětí a mládeže s omezenými příležitostmi ke službám 

v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, zdravotnictví a sociální péče 

o Podporovat sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

o Podporovat u dětí a mládeže vytváření povědomí o jejich vlastní hodnotě, 

zvyšovat jejich sebeúctu 

o Podporovat organizace a instituce, které se zabývají pomocí dětem a mládeži 

s omezenými příležitostmi, bez ohledu na jejich právní status 

o Zlepšovat přístup dětí a mládeže s omezenými příležitostmi k informacím 

způsobem pro ně dostupným 
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 DC B: Zlepšovat přístup dětí a mládeže s omezenými příležitostmi k zájmovému 

a neformálnímu vzdělávání 

o Podporovat využití potenciálu kulturních, společenských a vzdělávacích center 

k poskytování příležitostí k neformálnímu vzdělávání 

o Podporovat projekty zájmového a neformálního vzdělávání zaměřené na 

integraci dětí a mládeže s omezenými příležitostmi 

o Podporovat další vzdělávání a sdílení dobré praxe pracovníků s dětmi 

a mládeží s omezenými příležitostmi 

 DC C: Podporovat rozvoj kompetencí dětí a mládeže pro posilování snášenlivosti 

napříč kulturními a sociálními skupinami 

o Podporovat aktivity směřující k vzájemnému poznávání tradic a kultur, 

odbourání předsudků a stereotypů 

o Podporovat aktivity vedoucí k rozvoji a uchování si vztahu k vlastní identitě, 

kultuře, tradicím a jazyku 

o Podporovat šíření pozitivních osobních a pracovně profesních vzorů, které 

motivují děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením k plnohodnotnému 

zapojení do vzdělávacího a pracovního procesu 

o Podporovat rozvoj a aplikaci pedagogických přístupů v oblasti výchovy 

a vzdělávání k toleranci a prevenci rasismu a extremismu 

o Podporovat spolupráci škol a školských zařízení s organizacemi a institucemi, 

které se zabývají pomocí dětem a mládeži s omezenými příležitostmi 

o Podporovat sdílení národních i zahraničních příkladů dobré praxe v oblasti 

zlepšení sociální soudržnosti 

 

SC 11: Motivovat děti a mládež k životu s principy udržitelného rozvoje a rozvíjet jejich 

environmentální gramotnost – jen okrajově 

 DC A: Přispívat k propojení environmentálního vzdělávání a výchovy v oblastech 

formálního, neformálního a zájmového vzdělávání 

 DC B: Posilovat přímý kontakt dětí a mládeže s přírodním prostředím 

 DC C: Podporovat zapojení dětí a mládeže do řešení otázek udržitelného rozvoje na 

místní úrovni („jednej lokálně, mysli globálně“) 

 DC D: Podporovat šíření informací o principech udržitelného rozvoje a ochraně 

životního prostředí 

 

SC 12: Podporovat rozvoj kompetencí dětí a mládeže pro bezpečné a tvořivé užívání 

médií  

– týká se jen okrajově 

 DC A: Přispívat k rozvoji emancipovaného uživatelství médií, především kritického 

vyhodnocování mediálních obsahů a chápání mediálního zprostředkování světa 

 DC B: Podporovat bezpečné užívání médií s ohledem na rizika, která přinášejí nové 

technologie 
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SC 13: Nabízet dětem a mládeži rozmanité cesty ke kultuře, umění a tradicím 

 DC A: Motivovat děti a mládež k zapojení do zájmových uměleckých aktivit 

o Zkvalitňovat podmínky pro tvorbu a veřejnou prezentaci uměleckých aktivit 

dětí a mládeže 

o Podporovat spolupráci různých organizací a institucí v oblasti zájmových 

uměleckých aktivit dětí a mládeže 

o Podporovat dobrovolnickou činnost v kultuře a umění 

 DC B: Podporovat dostupnost kultury pro děti a mládež s přihlédnutím 

k omezeným možnostem venkovského prostředí 

o Motivovat kulturní a paměťové instituce na venkově a v menších městech 

k vytváření atraktivní nabídky akcí a programů zacílených na děti a mládež 

o Využít potenciál sítě knihoven případně i jiných kulturních institucí jako 

přirozených komunitních center v obcích 

o Hledat cesty účinné podpory dostupnosti kulturních aktivit  

o Podporovat mezigenerační spolupráci pro vytváření kulturní kontinuity 

 DC C: Motivovat děti a mládež ke čtení a podporovat rozvoj čtenářské gramotnosti 

o Podporovat projekty spolupráce škol a školských zařízení s knihovnami 

a dalšími kulturními institucemi pro rozvoj čtenářské gramotnosti dětí 

a mládeže 

o Podporovat kampaně na rozvoj čtenářství a společenské prestiže četby  

o Podporovat dostupnost služeb knihoven a kulturních zařízení ve městech i na 

venkově 

 DC D: Podněcovat zájem o historii, tradice a kulturu regionů včetně přeshraničních, 

vlastního národa a menšin 

o Podporovat programy mobilit dětí a mládeže v umění a kultuře 

o Vzbuzovat zájem dětí a mládeže o specifika vlastního regionu, včetně tradic 

a zvyků většinové společnosti i sociálních, etnických i kulturních menšin 

o Podporovat vzdělávací projekty zaměřené na poznávání historie, tradic 

a kultury 

o Podporovat porozumění multikulturnímu charakteru současné společnosti 
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Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). 

Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány 

 

 

 

AKTUALIZACE – ČERVENEC 2017 

(31. 07. 2017) 
 

 

PŘÍLOHA Č. 1 - INVESTIČNÍ PRIORITY (IROP) 

pro potřeby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín 

Č. PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000297 

INVESTIČNÍ PRIORITY - SEZNAM PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PRO INVESTIČNÍ INTERVENCE V SC 2.4 IROP A PRO INTEGROVANÉ NÁSTROJE ITI, 

IPRÚ A CLLD ZPRACOVANÝ PRO SO ORP DĚČÍN 

  

http://www.esfcr.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv


 

MAS Labské skály, z.s. 
ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s. 

 
 

2 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název: 
IČO: 
RED IZO: 

Název projektu: 

Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč 

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu 
(od – do) 

Soulad 
s cílem 
MAP 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP 
Bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben 
mateřských 
nebo 
základních 
škol ***** 

Cizí jazyk 
Přírodní 
vědy ** 

Technické a 
řemeslné 
obory ** 

Práce s 
digitál. 
technologie
mi *** 

1. Základní škola a 
Mateřská škola Benešov 
nad Ploučnicí, příspěvková 
organizace, 
Opletalova 699, 40722 
Benešov nad Ploučnicí 
IČO: 70947112 
RED_IZO: 600076211 

Učebna pro polytechnickou 
výchovu a přírodovědná 
laboratoř včetně vybavení – 
ZŠ 

 
 2 000 000,- 

 
2018 - 2019 

C 1.1 
C 1.4 
C 1.6 

☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Vybudování učebny IT pro 
rozvoj klíčových kompetencí 
včetně vybavení - ŽŠ 

 
1 000 000,- 

 
2017 - 2018 

C 1.1 
C 1.3 
C 1.4 
C 1.6 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ 

Bezbariérová škola a učebna 
pro čtenářskou a 
matematickou gramotnost - 
ZŠ 

1 200 000,- 2017 - 2018 
C 1.1 
C 1.3 
C 1.6 

☒ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Základní škola a 
Mateřská škola Dolní 
Habartice, okres Děčín 
Příspěvková organ. 
40502 Dolní Habartice 152 
IČO: 72744537 
RED_IZO: 600076440 

Vybudování odborné učebny 
pro výuku cizích jazyků 
a digitálních technologií 
a odborné učebny - dílny 
pro technické a řemeslné 
obory  

3 300 000,- 
 

2017 - 2018 
C 1.1 
C 1.4 ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ 

3. Základní škola a 
Mateřská škola Heřmanov, 
okres Děčín 
Příspěvková organ. 
40502 Heřmanov 120 
Heřmanov 120, 405 02 
IČO: 71009485 
RED_IZO: 600076067 

Vybudování odborných 
učeben k rozvoji klíčových 
kompetencí, včetně řešení 
bezbariérovosti v ZŠ 
Heřmanov 

1 200 000,- 2017 - 2018 

C 1.1 
C 1.3 
C 1.4 
C 1.6 

☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☐ 
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4. Základní škola Jílové, 
okres Děčín, příspěvková 
organizace 
40701 Jílové - Kamenná, 
Školní 287 
IČO: 72744090 
RED_IZO: 650064321 

Vybudování odborných 
učeben pro výuku přírodních 
věd, jazyků a práce 
s digitálními technologiemi 
v ZŠ Jílové  

1 600 000,- 
 
2018 - 2020 

C 1.1 
C 1.4 
C 1.6 

☒ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Základní škola a 
Mateřská škola 
Markvartice, příspěvková 
organizace 
40742 Markvartice 197 
IČO: 72744774 
RED_IZO: 600076229 

Vybudování odborné učebny 
pro výuku přírodních věd - ZŠ, 
bezbariérovost školy 

2 200 000,- 2017 - 2018 
C 1.1 
C 1.4 
C 1.6 

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Polytechnická učebna v MŠ 900 000,- 2017 - 2018 

C 2.1 
C 3.1 
C 3.3 
C 5.1 

☐ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 

6. Základní škola a 
Mateřská škola Verneřice, 
příspěvková organizace 
40725 Verneřice, Mírové 
náměstí 141 
IČO: 71012524 
RED_IZO: 600076393 

Zřízení odborných učeben a 
vybavení dílen včetně řešení 
bezbariérovosti  

1 000 000,- 
 

2017 - 2018 

C 1.1 

C 1.4 

C 1.6 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

7. Základní škola 
Malšovice, okres Děčín 
Příspěvková organ. 
Vilsnická 31, 40502 Děčín 
IČO: 75041383 
RED_IZO: 650075609 

Vybudování počítačové 
učebny k výuce jazyků, vč. 
bezbariérového přístupu 

300 000,- 
 
2017 – 2018 

 

C 1.1 

C 1.6 
☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ 
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8. Základní škola T. G. 
Masaryka a gymnázium 
Česká Kamenice 
Příspěvková organ. 
Palackého 535, 40721 
Česká Kamenice 
IČO: 47274735 
RED_IZO: 600076431 

Vybudování nových učeben: 
výtvarný ateliér a školní 
cvičná kuchyňka 

4 900 000,- 2017 - 2018 
C 1.1 
C 1.6 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Mobilní (tabletová) učebna 400 000,- 2016 - 2017 C 1.1 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Rekonstrukce učebny fyziky a 
řešení bezbariérovosti 
budovy školy (výtah)  

6 100 000,- 2017 - 2018 
C 1.1 
C 1.4 
C 2.1 

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Jazyková laboratoř 1 000 000,- 2017 - 2018 C 1.1 ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Rozšíření kapacity ZŠ (budova 
1. stupně ZŠ)  

45 000 000,- 2018 - 2022 C 1.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ 

9. Základní škola a 
Mateřská škola 
Ludvíkovice, příspěvková 
organizace 
40713 Ludvíkovice 68 
IČO: 72742313 
RED_IZO: 600076466 

Zvýšení kapacity o jednu 
kmenovou třídu rekonstrukcí 
PC učebny na kmenovou 

třídu  

100 000,- 2018 - 2020 C 1.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Mobilní počítačová učebna - 
ZŠ 

300 000,- 2018 - 2020 

C 1.1 
C 1.4 
C 1.5 
C 5.1 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

10. Základní škola a 
Mateřská škola Děčín 
XXVII, Kosmonautů 177, 
příspěvková organizace 
Kosmonautů 177, 40502 
Děčín 
IČO: 72744367 
RED_IZO: 600076059 

Multifunkční učebna 
přírodovědy pro ZŠ i MŠ, 
bezbariérovost 

1 300 000,- 2017 - 2018 

C 1.1 
C 1.4 
C 1.6 
C 3.1 
C 3.3 

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Komplexní bezbariérovost ZŠ 
a MŠ 

4 700 000,- 2020 C 1.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

11. Základní škola Děčín II, 
Kamenická 1145, 
příspěvková organizace 
Kamenická 1145, 40502 
Děčín 
IČO:72743735 
RED_IZO: 600076504 

Přestavba učebny ICT - 
bezbariérovost 

3 700 000,- 2017 - 2018 
C 1.1 
C 1.4 
C  1.6 

☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Vybudování učebny pro 
předměty technické výchovy 
v půdních prostorách ZŠ 
 

2 000 000,- 2018 
C 1.1 
C 1.4 
C 1.6 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komplexní bezbariérovost ZŠ 
 

7 500 000,- 2018 C 1.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
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12. Základní škola Dr. 
Miroslava Tyrše Děčín II, 
Vrchlického 630/5, 
příspěvková organizace 
Vrchlického 630, 40502 
Děčín 
IČO: 72743573 
RED_IZO: 600076512 
 

Chemická učebna, vybavení 
kabinetu přírodopisu, 
odborná učebna ICT, 
bezbariérovost 

3 300 000,- 2017 - 2018 

C 1.1 
C 1.4 
C 1.6 

 

☐ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Komplexní bezbariérovost ZŠ 4 000 000,- 2020 C 1.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Komplexní bezbariérovost ŠD 1 100 000,- 2020 C 1.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

13. Základní škola a 
Mateřská škola Děčín III., 
Březová 369/25, 
příspěvková organizace 
Březová 369, 40502 Děčín 
IČO: 72744529 
RED_IZO: 600076245 

Odborné učebny a pracovny 
přírodovědných předmětů – 
ZŠ 
Žádost podána – zřizovatel 

8 000 000,- 2016 - 2018 
C 1.1 
C 1.4 
C 1.6 

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Komplexní bezbariérovost ZŠ 5 000 000,- 2019 C 1.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Komplexní bezbariérovost MŠ 1 050 000,- 2019 C 1.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Komplexní bezbariérovost ŠJ 1 350 000,- 2020 C 1.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Rekonstrukce pracoven pro 
výuku cizích jazyků 

6 000 000,- 2018-2019 C 1.1 ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Pracujeme s IT 3 200 000,- 2018 - 2019 C 1.1 ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ 
ekonstrukce zahrady MŠ 
Rakovnická se zaměřením na 
přírodní vědy 

1 500 000,- 2018 - 2019 C 3.1 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 
14. Základní škola a 
Mateřská škola Děčín IX, 
Na Pěšině 330, 
příspěvková organizace 
Na Pěšině 330, 40505 
Děčín 
IČO: 72744057 
RED_IZO: 600076539 
 
 

Rekonstrukce a vybavení 
učebny fyziky, chemie, 
bezbariérovost - ZŠ 

1 720 000,- 2017 - 2018 
C 1.1 
C 1.4 
C 1.6 

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Komplexní bezbariérovost ZŠ 
3 500 000,- 
4 250 000,- 

2018 
2020 

C 1.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Komplexní bezbariérovost MŠ 
2 500 000,- 
1 400 000,- 

2018 
2020 

C 1.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Komplexní bezbariérovost MŠ 
Rudolfova 

1 500 000,- 
1 400 000,- 

2018 
2020 

C 1.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
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15. Základní škola a 
Mateřská škola Děčín IV, 
Máchovo náměstí 688/11, 
příspěvková organizace 
Raisova 688, 40502 Děčín 
IČO: 72743816 
RED_IZO: 600076253 

Obnova informačních 
technologií, vznik mobilní IT 
učebny - ZŠ i MŠ, Máchovo 
nám. 

4 000 000,- 2017 - 2018 

C 1.1 
C 1.4 
C 1.6 
C 5.1 
C 3.1 
C 3.3 

☐ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Fyzikálně-chemická učebna a 
přírodovědná učebna - ZŠ 

3 000 000,- 2017 - 2018 
C 1.1 
C 1.4 
C 1.6 

☐ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Komplexní bezbariérovost ZŠ 
Bezručova 

2 400 000,- 2018 C 1.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Komplexní bezbariérovost MŠ 
Chmelnická - Vilsnice 

450 000,- 2020 C 1.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

 
16. Základní škola Děčín 
VI, Na Stráni 879/2, 
příspěvková organizace 
Na Stráni 879, 40502 Děčín 
IČO: 72743891 
RED_IZO: 600076261 
 

Půdní vestavba - školní 
přírodovědná učebna, 
bezbariérovost 

5 950 000,- 2017 - 2018 
C 1.1 
C 1.4 
C 1.6 

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Komplexní bezbariérovost ZŠ 4 600 000,- 2020 C 1.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Komplexní bezbariérovost ŠD  1 050 000,- 2020 C 1.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

17. Základní škola a 
Mateřská škola Děčín VIII, 
Vojanova 178/12, 
příspěvková organizace 
Vojanova 178, 40502 
Děčín 
IČO: 72743972 
RED_IZO: 600076288 

Vybavení ZŠ ICT 
technologiemi, bezbariérové 
úpravy 

1 670 000,- 2017 - 2018 
C 1.1 
C 1.4 
C 1.6 

☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Vybavení přírodovědné 
učebny + Venkovní 
přírodovědná učebna, vč. 
bezbariérovost 

2 000 000,- 2017 - 2018 
C 1 1 
C 1.4 
C 1.6 

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Komplexní bezbariérovost ZŠ 3 500 000,- 2020 C 1.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Komplexní bezbariérovost MŠ 
Saská  

1 150 000,- 2020 C 1.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Komplexní bezbariérovost ZŠ 
Sv. Čecha 

1 250 000,- 2020 C 1.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Komplexní bezbariérovost MŠ 
Srní - Jalůvčí  

800 000,- 2020 C 1.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
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18. Základní škola a 
Mateřská škola Děčín VI, 
Školní 1545/5, příspěvková 
organizace 
Školní 1544, 40502 Děčín 
IČO: 47274743 
RED_IZO: 600076016 

Vybavení učebny fyziky, 
chemie a přírodovědy, 
bezbariérovost 

1 300 000,- 2017 - 2018 
C 1.1 
C 1.4 
C 1.6 

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Komplexní bezbariérovost ZŠ 3 600 000,- 2020 C 1.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Komplexní bezbariérovost MŠ 
Školní 

900 000,- 2020 C 1.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Komplexní bezbariérovost MŠ 
Weberova 

1 100 000,- 2020 C 1.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

19. Základní škola Děčín 
XXXII, Míru 152, 
příspěvková organizace 
Míru 152, 40711 Děčín 
IČO: 72744448 
RED_IZO: 600076296 

Dílny, chemická laboratoř, 
pěstitelská výchova, moderní 
didaktické pomůcky, 
keramická pec, ICT 
technologie, bezbariérovost 

2 500 000,- 2017 - 2020 

C 1.1 
C 1.3 
C 1.4 
C 1.6 

☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Komplexní bezbariérovost ZŠ 6 200 000,- 2020 C 1.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

20. Soukromá Základní 
škola a Mateřská škola 
Svět, Školská právnická 
osoba, Dobrovského 1402 
405 02 Děčín 
IČO: 71341331 
RED_IZO: 691002843 

Rozšíření infrastruktury školy 
se zaměřením na edukaci 
v oblasti přírodních věd, 
řešení bezbariérovosti 

21 000 000,- 2017 - 2019 
C 1.1 
C 4.1 ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

21. Křesťanská základní 
škola Nativity 
školská právnická osoba 
Potoční 51, Děčín XXXI-
Křešice, 405 02 Děčín 
IČO: 71340882 
RED_IZO: 651039720 

Zkvalitnění výuky KZŠ Nativity 
výstavbou paralelních tříd a 
odborných učeben včetně 
vybavení a zajištění 
bezbariérovosti 

30 000 000,- 2017 - 2020 
C 1.1 
C 1.4 
C 1.6 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

22. Centrum dětí a 
mládeže Benešov nad 
Ploučnicí, příspěvková 
organizace 
IČ: 71294589 
IZO: 181071592 

Středisko volného času pro 
rozvoj klíčových kompetencí 
zájmového a neformálního 
vzdělávání 

20 000 000,- 2017 - 2019 

C 4.1 
C 4.2 
C 4.3 
C 5.1 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 
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23. Základní škola Děčín I., 
Komenského náměstí 
622/3, příspěvková 
organizace 
IČO: 72743492 
RED_IZO: 600076237 

Komplexní bezbariérovost ZŠ 5 700 000,- 2020 C 1.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

24. Zoologická zahrada 
Děčín – Pastýřská stěna, 
příspěvková organizace 
40502 Děčín IV-Podmokly, 
Žižkova 1286/15 
IČO: 00078921 

Stará farma 4 300 000,- 2018 - 2019 

C 1.1 
C 4.1 
C 4.2 
C 4.3 

☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

25. Dům dětí a mládeže 
Děčín IV, Teplická 344/38, 
příspěvková organizace 
IČO: 70949565 
RED_IZO: 600076555 

Rekonstrukce půdního 
prostoru DDM Teplická na 
učebny ICT a přírodovědy 

1 850 000,- 2017 - 2019 
C 1.1 
C 1.6 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ 

26. Základní a mateřská 
škola Jurta, Školská právní 
osoba 
Vítězství 121, Děčín XXXI-
Křešice, 405 02 Děčín 
IČO: 71342311 
RED_IZO: 691004668 
ZŘIZOVATEL: 
JURTA, O.P.S., Pěší 9, 
DĚČÍN XXXIII – NEBOČADY, 
405 02 
IČO: 63778718 

Infrastruktura pro vzdělávání 
v 21. století v Ústeckém kraji 

34 000 000,- 2017 - 2020 

C 1.1 

C 3.1 

C 1.4 

C 1.6 

☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ 

Vybavení pro badatelské 
učení a přípravu na TP 

2 900 000,- 2017 - 2019 

C 1.1 

C 1.4 

C 1.5 

C 1.6 

C 3.1 

C 5.1 

☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ 

Infrastruktura pro zájmové, 
neformální a celoživotní 
učení v Děčíně 

6 400 000,- 2018 - 2020 

C 4.1 

C 4.2 

C 4.3 
☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ 

27. Mateřská škola Horní 
Habartice 6, okres Děčín 
příspěvková organizace 
č.p. 6, 405 02 Horní 
Habartice 
IČO: 72743328 
RED_IZO: 600075311 

Ateliér estetické výchovy 450 000,- 2017 -2020 
C 3.1 

C 3.3 
☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Laboratoř environmentální 
výchovy 

400 000,- 2017 - 2020 C 3.1 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Herna estetické a 
environmentální výchovy 

850 000,- 2017 -2020 
C 3.1 

C 3.3 
☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ 
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28. Výchovný ústav, 
dětský domov se školou, 
středisko výchovné péče, 
základní škola, střední 
škola a školní jídelna, 
Děčín XXXII, Vítězství 70, 
Děčín XXXII-Boletice nad 
Labem, 407 11 Děčín 
IČO: 47274379 
RED_IZO: 600028925 

Revitalizace parku – 
vybudování učebny v přírodě, 
se zaměřením na přírodní 
vědy a cizí jazyky a 
vybudování multifunkční 
plochy. 

3 000 000,- 2018 - 2020 C 1.1 

C 1.6 
☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

29. Město Česká Kamenice 
Náměstí Míru 219 
407 21 Čeká Kamenice 
IČ: 00261220 

Výstavba nové mateřské 
školy  
(Záměr, probíhá výběr 
zpracovatele projektové 
dokumentace -Kapacita 120 
dětí, Lokalita „Dřevák“) 

50 000 000,- 2018 C 3.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ 

Rekonstrukce bývalého 
objektu mateřské školy – 
Lipová 719 
(Záměr, rozšíření kapacity 
stávajících MŠ) 

4 000 000,- 2019 - 2020 

 

C 3.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ 

 

 

Pozn.: zaškrtněte typ projektu, který byl pro příslušnou školu, školské zařízení či další subjekt identifikován jako prioritní pro investiční intervence z IROP; lze zaškrtnout více možností;  
* uveďte číslo cíle/cílů. 
** Definice bude součástí dokumentace k příslušné výzvě vyhlášené v rámci IROP. 
*** schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory;  
**** bezbariérovost je relevantní vždy, pokud by chtěla škola či školské zařízení realizovat samostatný projekt na bezbariérovost, musí zde být zaškrtnuto; 
***** rozšiřování kapacit kmenových učeben základních škol je možné pouze v odůvodněných případech ve správních obvodech ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. 
****** investice do MŠ přes SCLLD pouze při změně podmínek IROP (bez nutnosti navyšování kapacity) 
******* investice méně finančně náročné přes SCLLD – pouze dle dalších podmínek IROP 

 
 
 

 

  



 

MAS Labské skály, z.s. 
ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s. 

 
 

10 

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). 
Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány 

 

 

 

AKTUALIZACE – ČERVENEC 2017 
(31. 07. 2017) 

 

 

PŘÍLOHA Č.  2 - ZÁSOBNÍK DALŠÍCH ZÁMĚRŮ (OSTATNÍ) 
pro potřeby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín 

Č. PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000297 
  

http://www.esfcr.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
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Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu 
Název, IČO, RED IZO 

Název projektu 

Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč 

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  
(od – do) 

Předpokládaný zdroj 
financování 

V jakém stavu se záměr nachází (projektová dokumentace, studie 
proveditelnosti, podána žádost o dotaci, apod.)? 

1. Základní škola Děčín I., 
Komenského náměstí 
622/3, příspěvková 
organizace 
IČO: 72743492 
RED_IZO: 600076237 

Stavební úpravy a 
modernizace 
technologického vybavení 
objektu ŠD Sládkova 

1 500 000,- 2017 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Záměr projednán PS Projekty s kladným doporučením, PD. 
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“. 

Záměr přes šablony – I. 1 545 856,- 2017 OP VVV 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.  
Projekt ve fyzické realizaci. 

2. Základní škola a 
Mateřská škola Děčín 
XXVII, Kosmonautů 177, 
příspěvková organizace 
IČO: 72744367 
RED_IZO: 600076059 

ZŠ a MŠ Kosmonautů – 
snížení energetické 
náročnosti 

30 000 000,- 2018 - 2019 

Snížení energetické 
náročnosti lze financovat 
pravděpodobně z OP ŽP, 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Doporučení ze zpracovaného stavebně-technického posouzení. 
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“. 

Záměr přes šablony – I. 947 461,- 2017 OP VVV 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. 
Projekt ve fyzické realizaci. 

MŠ obnova herních prvků na 
školní zahradě 

500 000,- 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
vlastní zdroje 

Plánujeme, záměr. 

MŠ Vybavení moderními 
prvky ICT ve třídách 

300 000,- 2018 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje, 
vlastní zdroje 

Plánujeme, záměr. 

ZŠ úprava školního hřiště- 
vybudování atletické 
dvojdráhy a doskočiště 

1 000 000,- 2018 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Plánujeme, záměr. 

Zabezpečení ZŠ i MŠ – 
současně propojení s evidencí 
docházky dětí, žáků, 
zaměstnanců 

600 000,- 2017 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje, 
vlastní zdroje 

Plánujeme, záměr. 
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3. Základní škola Děčín II, 
Kamenická 1145, 
příspěvková organizace 
IČO: 72743735 
RED_IZO: 600076504 
 

Zateplení objektu přístavby 
školy 

3 000 000,- 2017 - 2018 
OP ŽP, ESF a jiné národní 
zdroje, zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“. 
Na realizaci je vypsána VZ, realizace > léto – podzim 2017. 

Zateplení ŠD "Krček" 500 000,- 2018 
OP ŽP, ESF a jiné národní 
zdroje, zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín. 

Přístavba tělocvičny 32 000 000,- 2020 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín. 

Tablety pro praktické 
vyučování 

120 000,- 2017 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele, vlastní 
zdroje 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“. 

Záměr přes šablony – I. 1 489 203,- 2017 OP VVV 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.  
Podaná žádost. 

Vnější izolace části hlavní 
budovy 

750 000,- 2018 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele, vlastní 
zdroje 

Plánujeme, záměr. 

Výměna oken, zateplení, 
fasáda – snížení energetické 
náročnosti – ŠD vila 

1 750 000,- 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele Plánujeme, záměr. 

Půdní vestavba jednoho 
oddělení ŠD vila  

1 000 000,- 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Plánujeme, záměr. 

Úpravy zahrady ŠD vila + herní 
prvky 

500 000,- 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele, vlastní 
zdroje 

Plánujeme, záměr. 

Spojovací prvek mezi 
budovami HL.B: - Přístavba – 
patro, PD + realizace 

1 000 000,- 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele Plánujeme, záměr. 

Fasáda historické budovy – PD 
+ realizace 

2 000 000,- 2018 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Plánujeme, záměr. 

Vnější izolace hlavní budovy 2 000 000,- 2018 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Plánujeme, záměr. 

Oprava střechy hlavní budovy 1 500 000,- 2018 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Plánujeme, záměr. 

Úpravy sklepních prostor na 
šatny; PD + realizace 

1 500 000,- 2019 - 2020 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Plánujeme, záměr. 

Kotelna školy – výměna kotlů 
nebo připojení na dálkové 
vytápění (v jednání) 

1 500 000,- 2017 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Již v jednání změna vytápění (možnost napojení na dálkové 
vytápění) 



 

MAS Labské skály, z.s. 
ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s. 

 
 

13 

 
 

pokračování z předchozí 
strany 
 
 
 
 
3. Základní škola Děčín II, 
Kamenická 1145, 
příspěvková organizace 
IČO:72743735 
RED_IZO: 600076504 
 

Výměna elektroinstalace – 
přístavba – mimo 3n.p.– PD + 
realiz. 

1 500 000,- 2017 - 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele Plánujeme, záměr. 

Výměna podlahy školní jídelny 1 000 000,- 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Plánujeme, záměr. 

Výtah školní kuchyně – 
obnova 

1 000 000,- 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Plánujeme, záměr. 

Úpravy parkovacích ploch – 
Brožíkova ulice (již studie Ing. 
Ouzký) 

1 000 000,- 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele Plánujeme, záměr. 

Vnitřní izolace ŠD-krček – Pd + 
realizace 

500 000,- 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Plánujeme, záměr. 

Oprava elektroinstalace ŠD 
krček – PD + realizace 

500 000,- 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Plánujeme, záměr. 

4. Základní škola a 
Mateřská škola Děčín III., 
Březová 369/25, 
příspěvková organizace 
IČO: 72744529 
RED_IZO: 600076245 

Vnější odvodnění pavilonů 
A, B a jejich statické zajištění 

1 500 000,- 
2017 
2018 

Nelze z IROP 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Stavebně – technické posouzení objektu. 
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu. 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“. 

Záměr přes šablony – I. 1 538 543,- 2017 OP VVV 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.  
Projekt ve fyzické realizaci. 

Rekonstrukce otopné 
soustavy v ZŠ 

4 000 000,- 2018 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Plánujeme, záměr. 

Rekonstrukce vodovodního 
a kanalizačního řádu v ZŠ 

4 000 000,- 2017 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Plánujeme, záměr. 

Snížení energetické 
náročnosti ZŠ 

15 000 000,- 2019 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Plánujeme, záměr. 

Výstavba nové tělocvičny ZŠ 20 000 000,- 2020 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Plánujeme, záměr. 
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pokračování z předchozí 
strany 
 
 
 
 
 
 
4. Základní škola a 
Mateřská škola Děčín III., 
Březová 369/25, 
příspěvková organizace 
IČO: 72744529 
RED_IZO: 600076245 

Čtenářská gramotnost v 
praxi 

500 000,- 2018 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele, vlastní 
zdroje 

Plánujeme, záměr. 

Čtení nás baví 600 000,- 2018 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele, vlastní 
zdroje 

Plánujeme, záměr. 

Rozvoj polytechnického 
vzdělávání na ZŠ 

800 000,- 2018 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele, vlastní 
zdroje 

Plánujeme, záměr. 

Rozvoj matematické a 
čtenářské pregramotnosti v 
MŠ 

1 000 000,- 2018-2019 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele, vlastní 
zdroje 

Plánujeme, záměr. 

Rozvoj polytechnického 
vzdělávání MŠ 

1 000 000,- 2018 -2019 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele, vlastní 
zdroje 

Plánujeme, záměr. 

Mateřská škola pro všechny 800 000,- 2018 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele, vlastní 
zdroje 

Plánujeme, záměr. 

5. Základní škola a 
Mateřská škola Děčín IX, 
Na Pěšině 330, 
příspěvková organizace 
IČO: 72744057 
RED_IZO: 600076539 

Záměr přes šablony – I. 1 563 236,- 2017 OP VVV 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.  
Projekt ve fyzické realizaci. 

Rozvoj technického vybavení 
a zázemí pro polytechnické 
vzdělávání (včetně vybavení 
cvičných dílen nářadím, 
materiálem, stavebnicemi a 
dalšími pomůckami) 

150 000,- 2017 - 2018 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

Plánují záměr 
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6. Základní škola a 
Mateřská škola Děčín IV, 
Máchovo náměstí 
688/11, příspěvková 
organizace 
IČO: 72743816 
RED_IZO: 600076253 
 
 

Oprava podlah MŠ 750 000,- 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“. 

IT do MŠ Máchovo a Vilsnice 
- nové IT technologie 

500 000,- 2017 - 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“. 

Obnova herních prvků  
- ZŠ Bezručova 

200 000,- 2017 - 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele, vlastní 
zdroje 

Plánujeme, záměr. 

Revitalizace zahrady 
s herními prvky ZŠ a MŠ 
Máchovo nám. 

3 500 000,- 2018 Nadační program ČEZ 
Plánujeme, záměr. Schválen záměr podání žádosti do nadačního 
programu ČEZ – „Oranžové hřiště“ (RM 17 11 37 32) 

Revitalizace zahrady 
s herními prvky MŠ Vilsnice 

300 000,- 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele, vlastní 
zdroje 

Plánujeme, záměr. 

Herní a dopravní hřiště pro 
MŠ i veřejnost u MŠ Vilsnice 

2 000 000,- 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Plánujeme, záměr. 

Důkladnější zabezpečení 
školy včetně MŠ a propojení 
s docházkou žáků a 
zaměstnanců – napojení na 
recepci školy 

600 000,- 2018 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele, vlastní 
zdroje 

Plánujeme, záměr. 

Venkovní kamerový systém 200 000,- 2017 - 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele, vlastní 
zdroje 

Plánujeme, záměr. 

Záměr přes šablony – I. 1 774 820,- 2017 OP VVV 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.  
Projekt ve fyzické realizaci. 

Rekonstrukce půdních 
prostor na odborné učebny 
ZŠ Bezručova – dramatická 
pohybová výchova 

2 500 000,- 2017 - 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Plánujeme, záměr. 

Rekonstrukce sklepních 
prostor, bezbariérovost 

2 500 000,- 2017 - 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Plánujeme, záměr. 
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7. Základní škola Děčín VI, 
Na Stráni 879/2, 
příspěvková organizace 
IČO: 72743891 
RED_IZO: 600076261 

Školní družina 
Klostermannova - kompletní 
výměna elektrorozvodů a 
elektroinstalace. 

1 000 000,- 2016 - 2017 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“. 

Záměr přes šablony – I. 1 166 934,- 2017 OP VVV 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.  
Projekt ve fyzické realizaci. 

Rekonstrukce a zateplení 
střechy ZŠ Na Stráni 

10 000 000,- 2018 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Plánujeme, záměr 

Revitalizace školní zahrady 
(ŠD Klostermannova) a 
vytvoření zahradní venkovní 
přírodovědné laboratoře 

2 500 000,- 2018 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Plánujeme, záměr 

8. Základní škola a 
Mateřská škola Děčín VIII, 
Vojanova 178/12, 
příspěvková organizace 
IČO: 72743972 
RED_IZO: 600076288 

ZŠ Vojanova - snížení 
energetické náročnosti. 

25 000 000,- 2019 - 2020 
OP ŽP, ESF a jiné národní 
zdroje, zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“. 

Záměr přes šablony – I. 
ZŠ i MŠ 

1 144 856,- 2017 OP VVV 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – již 
realizují 

9. Základní škola a 
Mateřská škola Děčín VI, 
Školní 1545/5, 
příspěvková organizace 
IČO: 47274743 
RED_IZO: 600076016 

Dětské dopravní hřiště při ZŠ 
Školní 

8 000 000,- 2018 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín. 

ZŠ Školní - úprava školního 
hřiště 

9 500 000,- 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín. 

ZŠ a MŠ Školní - snížení 
energetické náročnosti 

70 000 000,- 2020 
OP ŽP, ESF a jiné národní 
zdroje, zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín. 

Záměr přes šablony – I. 2 038 229,- 2017 OP VVV 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – již 
realizují 
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10. Základní škola Děčín 
XXXII, Míru 152, 
příspěvková organizace 
IČO: 72744448 
RED_IZO: 600076296 

ZŠ Míru (Boletice) - snížení 
energetické náročnosti 

50 000 000,- 2018 
OP ŽP, ESF a jiné národní 
zdroje, zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín. 

Úprava školního hřiště a 
přilehlých prostor ZŠ Míru 

10 000 000,- 2018 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín. 

ZŠ Míru (Boletice) - snížení 
energetické náročnosti 

5 500 000,- 2018 
OP ŽP, ESF a jiné národní 
zdroje, zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín. 

Rekonstrukce 
elektroinstalace v objektu ZŠ 
Míru (Boletice) 

1 000 000,- 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín. 

Záměr přes šablony – I. 1 128 020,- 2017 OP VVV 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – již 
realizují 

11. Mateřská škola Děčín 
XXXII, Májová 372, 
příspěvková organizace 
IČO: 49888544 
RED_IZO: 600075567 

Revitalizace školní zahrady 
MŠ K. H. Borovského 

500 000,- 2017 - 2018 
Nelze z IROP - možná z OP 
ŽP,  ESF a jiné národní 
zdroje, zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“. 

MŠ Dlouhá, Křešice - 
rekonstrukce střešního 
pláště 

500 000,- 2017 
Možná z OP ŽP,  ESF a jiné 
národní zdroje, zdroje 
zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“. 

Komplexní bezbariérovost 
MŠ K. H. Borovského 

1 000 000,- 
300 000,- 

2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Město plánuje záměr. 

Komplexní bezbariérovost 
MŠ Májová 

1 000 000,- 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Město plánuje záměr. 

12. Školní jídelna Děčín I, 
Sládkova 1300/13, 
příspěvková organizace 
IČ: 72744138 
RED_IZO: 600076601 

Snížení energetické 
náročnosti ŠJ Sládkova 

11 500 000,- 2017 - 2018 
OP ŽP, ESF a jiné národní 
zdroje, zdroje zřizovatele 

RM schválen dne 25. 3. 2014 záměr zateplení objektu – usnesení č. 
RM 14 06 39 08. 
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“. 
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13. Mateřská Děčín VI, 
Klostermannova 1474/11, 
příspěvková organizace 
IČO: 72744286 
RED_IZO: 666000336 

MŠ Moskevská - výtah na 
potraviny 

200 000,- 2017 - 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“. 

MŠ Krásný Studenec - 
odvlhčení objektu 

550 000,- 2017 - 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“. 

Venkovní učebny 210 000,- 2017 - 2018 

Z IROP pouze v případě 
navýšení kapacity, ESF a 
jiné národní zdroje, zdroje 
zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“. 

Venkovní laboratoře + 
střešní laboratoř 

700 000,- 2017 - 2018 

Z IROP pouze v případě 
navýšení kapacity, ESF a 
jiné národní zdroje, zdroje 
zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“. 

Vybavení moderními ICT 
technologiemi 

587 000,- 2017 - 2018 

Z IROP pouze v případě 
navýšení kapacity, ESF a 
jiné národní zdroje, zdroje 
zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“. 

Záměr přes šablony – I. 648 096,- 2017 OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. 

Komplexní bezbariérovost 
MŠ Klostermannova 

1 000 000,- 2020 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Město plánuje záměr. 

Komplexní bezbariérovost 
MŠ Moskevská 

1 300 000,- 2020 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Město plánuje záměr. 

Komplexní bezbariérovost 
MŠ Thunská 

650 000,- 2020 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Město plánuje záměr. 

Komplexní bezbariérovost 
MŠ Krásný Studenec 

700 000,- 2020 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Město plánuje záměr. 
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14. Mateřská škola Děčín 
II, Liliová 277/1, 
příspěvková organizace 
IČO: 72744201 
RED_IZO: 666000271 

Spojovací chodba MŠ Liliová 2 000 000,- 2020 
Z IROP pouze při zvyšování 
kapacity, ESF a jiné národní 
zdroje, zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín 

MŠ Liliová - snížení 
energetické náročnosti 

17 000 000,- 2019 
OP ŽP, ESF a jiné národní 
zdroje, zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín  

Vybavení logopedické třídy 
interaktivní tabulí a 
programy specializovanými 
na výuku dětí s vadami řeči 

100 000,- 2017 - 2018 

Některé pomůcky lze pořídit 
ze šablon, ale nesmí se 
jednat o investice 
ESF a jiné zdroje, zdroje 
zřizovatele, vlastní zdroje 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“. 

Vybavení třídy interaktivními 
stoly 

300 000,- 2017 - 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele, vlastní 
zdroje 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“. 

Záměr přes šablony – I. 626 456,- 2017 OP VVV 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – již 
realizují 

Komplexní bezbariérovost 
MŠ Liliová 

1 150 000,- 2020 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Město plánuje záměr. 

Komplexní bezbariérovost 
MŠ Tylova 

1 050 000,- 2020 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Město plánuje záměr. 

15. Základní škola a 
Mateřská škola Dolní 
Habartice, okres Děčín 
40502 Dolní Habartice 
152 
IČO: 72744537 
RED_IZO: 600076440 

Záměr přes šablony – I. 509 183,- 2017 OP VVV 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. 
Projekt ve fyzické realizaci 

Zařízení a instalace 
docházkového systému žáků 

100 000,- 2018 

ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Plánujeme, záměr. 

Rekonstrukce jídelny a 
kuchyně včetně vybavení 

900 000,- 2018 - 2019 

ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Plánujeme, záměr. 

Výstavba tělocvičny pro ZŠ a 
MŠ i ostatní občany a 
sportovce na sportovním hřišti 
včetně zázemí a vybavení 

4 000 000,- 2018 - 2019 

ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Plánujeme, záměr. 

Vybudování školní zahrady pro 
praktické vyučování dětí 

300 000,- 2017 - 2018 

ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Plánujeme záměr 

: 
Vybavení učeben – učební 
pomůcky 

400 000,- 2017 - 2019 

ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Plánujeme záměr 
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16. Dům dětí a mládeže 
Děčín IV, Teplická 344/38, 
příspěvková organizace 
IČO: 70949565 
RED_IZO: 600076555 
 
 
 
 

Multifunkční učebna – 
vybavení 

339 000,- 2017 - 2018 

ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele, vlastní 
zdroje 

Plánujeme, záměr. 

Rekonstrukce elektroinstalace 
v objektu DDM Teplická 

2 500 000,- 2017 - 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“. 

Rekonstrukce elektroinstalace 
v objektu DDM Březiny 

2 000 000,- 2017 - 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“. 

Zateplení a oprava fasády 
DDM Březiny 

1 500 000,- 2017 - 2018 
OP ŽP, ESF a jiné národní 
zdroje, zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“. 

Zateplení a oprava fasády 
DDM Teplická 

1 700 000,- 2017 - 2018 
OP ŽP, ESF a jiné národní 
zdroje, zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“. 

Oprava a zateplení střešního 
pláště - DDM Boletice 

1 400 000,- 2017 - 2018 
OP ŽP, ESF a jiné národní 
zdroje, zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“. 

Zateplení a oprava fasády 
DDM Boletice 

1 250 000,- 2017 - 2018 
OP ŽP, ESF a jiné národní 
zdroje, zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“. 

Zateplení a oprava fasády 
DDM Divišova 

600 000,- 2017 - 2018 
OP ŽP, ESF a jiné národní 
zdroje, zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“. 

Rekonstrukce vytápění DDM 
Březiny 

1 500 000,- 2017 - 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“. 

Rekonstrukce plochy před 
hlavním vchodem do DDM 

600 000,- 2017 - 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“. 

Komplexní bezbariérovost 
DDM Březiny 

3 000 000,- 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Město plánuje záměr. 

Komplexní bezbariérovost 
DDM Divišova 

3 000 000,- 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Město plánuje záměr. 

Komplexní bezbariérovost 
DDM Boletice 

2 000 000,- 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Město plánuje záměr. 
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17. Školní jídelna Děčín 
IV, Jungmannova 3, 
příspěvková organizace 
IČ: 47274247 
RED_IZO: 600076571 

Bezbariérové úpravy ŠJ 
Jungmannova 

3 100 000,- 2017 - 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“. 

18. Mateřská škola 
Valkeřice 
Příspěvková organizace 
40724 Valkeřice 273 
IČO: 72744251 
RED_IZO: 600075681 

Renovace školní zahrady + 
Obnova zahradních herních 
prvků 

130 000,- 2017 - 2018 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Plánujeme, záměr - z části realizováno zřizovatelem 

Výměna starých oken a dveří 
v budově MŠ 

150 000,- 2017 zřizovatel Plánujeme, záměr – bude hradit zřizovatel 

Zateplení a fasáda budovy 
MŠ 

400 000,- 2017 - 2018 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Plánujeme, záměr. 

Záměr přes šablony – I. 201 460,- 2017 OP VVV 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.  
Projekt ve fyzické realizaci. 

19. Všechny základní 
školy v Děčíně 

Zvýšení počtu aprobovaných 
pedagogů v ZŠ pro výuku 
cizích jazyků, 
přírodovědných a 
technických předmětů 
(matematika, fyzika, 
chemie), vyšší možnosti 
absolventů uplatnit se na 
trhu práce 

5 000 000,- 2016 - 2017 OP VVV 
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“. 

Zvýšení počtu speciálních 
pedagogů a asistentů 
pedagoga (zkvalitnění 
poskytovaných služeb v 
rámci vzdělávání žáků a dětí, 
vytvoření nových pracovních 
míst pro kvalifikované 
pracovníky) 

3 700 000,- 2016 - 2017 OP VVV 
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“. 



 

MAS Labské skály, z.s. 
ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s. 

 
 

22  
 
 
 
 
  

20. Mateřská škola 
Dobrná, příspěvková 
organizace 
40741 Dobrná 109 
IČO: 72741848 
RED_IZO: 600075486 

Záměr přes šablony – II. 0,- 2017 OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. 

21. Základní škola a 
Mateřská škola Benešov 
nad Ploučnicí, 
příspěvková organizace 
Opletalova 699, 40722 
Benešov nad Ploučnicí 
IČO: 70947112 
RED_IZO: 600076211 

Rekonstrukce půdních 
prostor na Bílé škole 

0,- 2019 - 2020 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Záměr po zateplení budovy, prozatím není projekt. 

Záměr přes šablony – I. 1 726 443,- 2016 - 2018 OP VVV 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.  
Projekt ve fyzické realizaci. 

: 
Vybavení učeben – učební 
pomůcky 

400 000,- 2017 - 2018 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

Plánujeme, záměr 

: Vybavení pedagogického 
sboru notebooky 

350 000,- 2017 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

Plánujeme, záměr 

22. Základní škola a 
Mateřská škola 
Heřmanov, okres Děčín 
40502 Heřmanov 120 
IČO: 71009485 
RED_IZO: 600076067 

Záměr přes šablony - II. 0,- 2017 OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. 

23. MAS Labské skály, z.s. 
Mírové nám. 280, 407 01 
Jílové, IČO: 27010066 

Regionální učebnice vlastivědy 200 000,- 2018 

ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, vlastní zdroje, 
granty 

Plánujeme záměr 
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24. Základní škola Jílové, 
okres Děčín, příspěvková 
organizace 
Školní 287, 40701 Jílové 
IČO: 72744090 
RED_IZO: 650064321 

Pořízení a instalace 
docházkového systému žáků 
do / ze školy včetně napojení 

100 000,- 2017 - 2020 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Zřizovatel obeznámen, plánujeme. 

Zařízení prostoru pro 
pěstitelské práce žáků, 
pořízení vybavení např. 
skleník / pařník 

150 000,- 2017 - 2020 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Zřizovatel obeznámen, plánujeme. 

Rekonstrukce jídelny a 
kuchyně včetně vybavení 

1 000 000,- 2017 - 2020 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Zřizovatel obeznámen, plánujeme. 

Rekonstrukce oplocení - 
náměstí 

200 000,- 2017 - 2020 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Zřizovatel obeznámen, plánujeme. 

Výměna oken - Sněžnická 0,- 2017 - 2020 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Zřizovatel obeznámen, plánujeme. 

Zateplení vestibulu včetně 
zřízení topení a vybavení 
nábytkem - Sněžnická 

0,- 2017 - 2020 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Zřizovatel obeznámen, plánujeme. 

Záměr přes šablony – I. 990 808,- 2016 OP VVV 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. 
Projekt ve fyzické realizaci. 

25. Mateřská škola Jílové, 
okres Děčín 
příspěvková organizace 
Průběžná 299, Kamenná, 
407 01 Jílové 
IČO: 72744014 
RED_IZO: 666000123 

Záměr přes šablony - I. 596 909,- 2016 OP VVV 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. 
Projekt ve fyzické realizaci. 

:  
Záměr přes šablony – II. 

600 000,- 2017 -2018 OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování 

26. Základní škola a 
Mateřská škola 
Markvartice, příspěvková 
organizace 
40742 Markvartice 197 
IČO: 72744774 
RED_IZO: 600076229 

Záměr přes šablony – I. 810 221,- 2017 OP VVV 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.  
Projekt ve fyzické realizaci. 

Dopravní hřiště – Rozvoj 
BESIP, jízdní zodpovědnost, 
zdravovědy 

2 000 000,- 2018 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Záměr, plánují. 
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27. Mateřská škola, Malá 
Veleň-Jedlka čp. 46, okres 
Děčín, příspěvková 
organizace 
Jedlka 46, 405 02 Malá 
Veleň 
IČO: 75012995 
RED_IZO: 600075940 

Zařízení venkovní učebny 
v rámci EVVO 

  
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Záměr, plánují. 

Záměr přes šablony – I. 241 134,- 2017 - 2019 OP VVV 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.  
Podána žádost. 

28. Mateřská škola 
Malšovice, okres Děčín 
40502 Malšovice 95 
IČO: 71010548 
RED_IZO: 600075478 

Záměr přes šablony – II. 0,- 2017 - 2019 OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. 

29. Mateřská škola 
Těchlovice, okres Děčín, 
příspěvková organizace 
40502 Těchlovice 37 
IČO: 72742593 
RED_IZO:600075974 

 
Záměr přes šablony – I. 

 
243 932,- 

 
2017 

 
OP VVV 

 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.  
Projekt ve fyzické realizaci. 

30. Mateřská škola Velká 
Bukovina, příspěvková 
organizace 
40729 Velká Bukovina 
184 
IČO: 72745401 
RED_IZO: 600075320 

Záměr přes šablony – I. 238 581,- 2017 - 2019 OP VVV 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.  
Projekt ve fyzické realizaci. 

31. Základní škola a 
Mateřská škola Verneřice, 
příspěvková organizace 
40725 Verneřice, Mírové 
náměstí 141 
IČO: 71012524 
RED_IZO: 600076393 

Záměr přes šablony – II. 0,- 
 

2018 
OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. 
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32. Základní škola 
Malšovice, okres Děčín 
Vilsnická 31, 40502 Děčín 
IČO: 75041383 
RED_IZO: 650075609 

Záměr přes šablony – II. 0,- 2017 - 2019 OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. 

Obnova herních prvků  
na školní zahradě 

500 000,- 2018 - 2020 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Plánujeme, záměr 

Renovace sportovního hřiště 700 000,- 2018 - 2020 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Plánujeme, záměr 

Venkovní kamerový systém 200 000,- 2018 - 2020 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Plánujeme, záměr 

33. Základní škola T. G. 
Masaryka a gymnázium 
Česká Kamenice 
Palackého 535, 40721 
Česká Kamenice 
IČO: 47274735 
RED_IZO: 600076431 

Záměr přes šablony – I. 1 363 536,- 2017 - 2019 OP VVV 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Žádost 
o podporu zaregistrována 

Vybudování zázemí pro 
školní klub a aulu školy (v 
rámci budovy bývalého kina) 

5 500 000,- 2019 - 2020 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Záměr, plánují – tento  

Sportoviště, pohyb, 
venkovní stavebnice, zdravý 
životní styl, zahrady, 
venkovní učebny – altán a 
skleník s celoročním 
užíváním 

3 000 000,- 2018 - 2020 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Plánujeme, záměr 

34. Základní škola a 
Mateřská škola 
Ludvíkovice, příspěvková 
organizace 
40713 Ludvíkovice 68 
IČO: 72742313 
RED_IZO: 600076466 

Záměr přes šablony – II. 0,- 2018 - 2020 OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. 
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35. Speciální základní 
škola a Praktická škola, 
Česká Kamenice, 
Jakubské nám. 113, 
příspěvková organizace 
40721 Česká Kamenice, 
Jakubské náměstí 113 
IČO: 63155931 
RED_IZO: 600023231 

Bezbariérový přístup  
Obnova ICT 

1 600 000,- 2018 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Záměr, plánují. 

Záměr přes šablony – I. 202 960,- 2017 - 2019 OP VVV  
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. 
(Žádost podána, probíhá formální hodnocení).  
Projekt schválen, probíhá realizace 

36. Základní škola a 
Mateřská škola 
Dobkovice 
Příspěvková organ. 
40703 Dobkovice 83 
IČO: 72745258 
RED_IZO: 600076121 

Úprava podkrovních prostor 
na učebnu 

2 000 000,- 2016 - 2018 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Záměr, plánují. 

37. Mateřská škola Horní 
Habartice 6, okres Děčín 
příspěvková organizace 
č.p. 6, 405 02 Horní 
Habartice 
IČO: 72743328 
RED_IZO: 600075311 

Záměr přes šablony – I. 242 598,- 2016 - 2017 OP VVV 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 
realizace projektu 

Záměr přes šablony – II.  2018 - 2020 OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - záměr 

38. Křesťanská základní 
škola Nativity 
školská právnická osoba 
Potoční 51, Děčín XXXI-
Křešice, 405 02 Děčín 
IČO: 71340882 
RED_IZO: 651039720 

Záměr přes šablony – I. 322 293,- 2017 OP VVV 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. 
Žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu o 
poskytnutí / převodu podpory nebo registračního listu 



 

MAS Labské skály, z.s. 
ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s. 

 
 

27 

 

 

 

 

39. Základní škola a 
Mateřská škola Huntířov, 
příspěvková organizace 
č.p. 101, 405 02 Huntířov 
IČO: 72742241 
RED_IZO: 600076130 

Záměr přes šablony – I. 514 684,- 2016 - 2017 OP VVV 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 
Projekt ve fyzické realizaci 

40. Mateřská škola 
Arnoltice, okres Děčín 
příspěvková organizace 
č.p. 34, 407 14 Arnoltice 
IČO: 72741805 
RED_IZO: 600075290 

Vybudování ložnice a 
odpočinkové zóny pro děti v 
podkrovních prostorech 
stávajícího objektu, rozšíření 
kapacity 

3 500 000,-  
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Záměr (nejistá realizace). 

Oprava střechy budovy MŠ 1 000 000,- 2018 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Záměr, plánují. 

Snížení energetické náročnosti 
budovy a výměna zdroje 
vytápění 

3 500 000,- 2018 - 2019 OP ŽP Záměr, plánují 

Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného 
vykazování – Šablony pro MŠ 
a ZŠ II. 

 2018 - 2020 OP VVV 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Čekají 
na výzvu z OP VVV 
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41. Mateřská škola, Česká 
Kamenice, 
Příspěvková organizace 
Komenského 182,  
407 21 Česká Kamenice 
IČO: 72744839 
RED_IZO: 600075346 

Záměr přes šablony – I.  320 154,- 2017 OP VVV 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. 
Projekt ve fyzické realizaci 

Rekonstrukce zahrady – 
vytvoření přírodní smyslové 
zahrady 

350 000,- 2016 - 2020 

ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele, 
vlastní zdroje 

Záměr, plánují. 
Poznámka, byly provedeny terénní úpravy a objevena 
nezakreslená kabeláž, bude nutné provést nové zaměření sítí 

Vybudování nové učebny 
polytechnického vzdělávání a 
tvořivých činností 

250 000,- 2016 - 2020 

ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele, 
vlastní zdroje 

Záměr, plánují. 

Vybudování a vybavení centra 
pro badatelské činnosti 

250 000,- 2017 - 2018 

ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele, 
vlastní zdroje 

Záměr, plánují. 

Zabezpečení objektu pro 
umožnění výuky 2-letých 
dětí, nákup vybavení 

500 000,- 2018 - 2020 

ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele, 
vlastní zdroje 

Záměr, plánují. 

42. Mateřská škola Děčín 
II, Riegrova 454/12, 
příspěvková organizace 
IČO: 72744120 
RED_IZO: 666000301 

Komplexní bezbariérovost MŠ 2 500 000,- 2020 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Město plánuje záměr. 

Komplexní bezbariérovost MŠ 
Pohraniční 

1 300 000,- 2020 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Město plánuje záměr. 

MŠ Riegrova - revitalizace 
školní zahrady MŠ Pohraniční 
s environmentálními prvky 

550 000,- 
2018 

 

Možná z OP ŽP,  
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatel 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“. 

Přístavba MŠ Riegrova - 
přestavba terasy na 
multifunkční společenskou 
místnost) 

1 400 000,- 2018 

Pokud půjde o navýšení 
kapacity, je možné čerpat 
z IROP, ESF a jiné národní 
zdroje, zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín. 

ICT vybavení k podpoře 
přírodovědného vzdělávání 

120 000,- 2017 - 2018 
ESF a jiné národní zdroje, 
zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“. 

Záměry přes šablony – I. 739 532,- 2017 OP VVV 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.  
Projekt ve fyzické realizaci 
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43. Mateřská škola, Česká 
Kamenice, Palackého 141, 
příspěvková organizace 
Palackého 141, 40721 
Česká Kamenice 
IČO: 72744758 
RED_IZO: 600075354 

Záměr přes šablony – I. 384 012,- 2017–2018 OP VVV 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.  
Vydán právní akt, probíhá realizace 

Bezbariérová úprava objektu 
MŠ, hlavní i boční vstup je 
přístupný pouze po schodišti, 
vnitřní prostory objektu 
nejsou také řešeny jako 
bezbariérové (schodolez, 
výtah není možné realizovat – 
památkové chráněný objekt) 

800 000,- 2017 - 2018 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Záměr, plánují. 

Řešení bezpečnosti dětí – 
rekonstrukce oplocení 
zahrady, úprava zahrady, 
příjezdová cesta 

400 000,- 2017 - 2018 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Záměr, plánují. 

Rekonstrukce sklepních 
prostor na učebnu individuální 
přípravy – příprava 
předškolních dětí na vstup do 
ZŠ – rekonstrukce 1 místnosti 
+ pořízení vybavení a 
pomůcek  

800 000,- 2016 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Záměr, plánují. 

Rekonstrukce ložnic – stávající 
umakartové příčky nevyhovují 
požárním předpisům 

Bude 
upřesněno 
v rámci 
aktualizace 

2016 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Záměr, plánují. 

Zabezpečovací zařízení u 
vstupu do objektu – zajištění 
bezpečnosti dětí 

100 000,- 2018 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Záměr, plánují. 

Rekonstrukce zimních zahrad 
– využití jako učebny 

1 000 000,- 2017 - 2020 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Záměr, plánují. 
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44. Mateřská škola Janov, 
okres Děčín, Janov č.p. 
57, 405 02 Janov 
IČO: 75001829 
RED_IZO: 600075303 

Záměr přes šablony – II. 0,- 2018 - 2020 OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. 

Zajištění bezpečnosti dětí a 
objektu – kamerový systém 
+ elektronické otvírání dveří 

100 000,- 2018 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Záměr, plánují. 

Kompletní rekonstrukce 
elektroinstalace 

800 000,- 2018 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Záměr, plánují. 

45. Spolek nad Ploučnicí, 
z.s. Františkov nad 
Ploučnicí 8, 407 23  
IČO: 03287289 

Výuková včelnice 1 000 000,- 2017 - 2018 

ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele,  
vlastní zdroje, granty 

Záměr, plánují. 

46. Základní škola Dr. 
Miroslava Tyrše Děčín II, 
Vrchlického 630/5, 
příspěvková organizace 
IČO: 72743573 
RED_IZO: 600076512 

Půdní vestavba v budově 
školní družiny + PD 

2 000 000,- 2018 

Školní družina nelze 
financovat z IROP,  
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“. 

Celková výměna 
vodovodních a tepelných 
rozvodů 

2 500 000,- 2018 - 2020 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“. 

Osvětlení venkovního hřiště 800 000,- 2019 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“. 

Revitalizace školního dvora 2 300 000,- 2018 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“. 
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pokračování z předchozí 
strany 
 
 
46. Základní škola Dr. 
Miroslava Tyrše Děčín II, 
Vrchlického 630/5, 
příspěvková organizace 
IČO: 72743573 
RED_IZO: 600076512 

Přístavba posilovny u 
tělocvičny 

3 000 000,- 2018 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu 
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“. 

Záměr přes šablony – I. 1 126 597,- 2017 OP VVV 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.  
Projekt ve fyzické realizaci 

Nákup nových počítačů a 
notebooků v rámci obnovení 
zastaralé PC techniky pro 
potřeby vzdělávání žáků. 

1 000 000,- 2017 - 2018 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Záměr, plánují. 

47. Základní a mateřská 
škola Jurta, Školská 
právní osoba 
Vítězství 121, Děčín XXXI-
Křešice, 405 02 Děčín 
IČO: 71342311 
RED_IZO: 691004668 
ZŘIZOVATEL: 
JURTA, O.P.S., Pěší 9, 
DĚČÍN XXXIII – 
NEBOČADY, 405 02 
IČO: 63778718 

Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného 
vykazování – Šablony pro MŠ 
a ZŠ I. 

480 453,- 2017/2018 ESIF (OP VVV) Projekt ve fyzické realizaci. 

Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného 
vykazování – Šablony pro MŠ 
a ZŠ II. 

1 100 000,- 2018/2019 ESIF (OP VVV) Čekají na výzvu z OP VVV 

Using Nature as a Foceful 
Learning Arena 

1 566 000,- 2015 - 2018 ESIF (Erasmus+) Projekt v realizaci 

Klíčové kompetence ve 
vzdělávání pro 21. století 

3 996 000,- 2018 - 2020 ESIF (Erasmus+) Žádost v přípravě, čekají na výzvu 

Badatelsky orientované 
vzdělávání 

2 106 000,- 2018 - 2020 
ESIF (program spolupráce 
Sasko-ČR) 

Žádost v přípravě 

Škola dnes 1 269 000,- 2018 - 2020 ESIF (OP VVV, OPZ) Čekají na výzvu 

48. Soukromá Základní 
škola a Mateřská škola 
Svět, Školská právnická 
osoba, Dobrovského 1402 
405 02 Děčín 
IČO: 71341331 
RED_IZO: 691002843 
 

Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného 
vykazování – Šablony pro MŠ 
a ZŠ I. 

494 826,- 2017 - 2019 ESIF (OP VVV) 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 
Žádost o podporu zaregistrována. 
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49. Mateřská škola 
V Rákosí,  
školská právnická osoba 
Krásnostudenecká 
583/39, Děčín VI-Letná, 
405 02 Děčín 
IČO: 71341528 
RED_IZO: 691004099 

Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného 
vykazování – Šablony pro MŠ 
a ZŠ I. 

225 804,- 2017 - 2019 ESIF (OP VVV) 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 
Žádost o podporu zaregistrována. 

50. Základní umělecká 
škola Česká Kamenice, 
příspěvková organizace, 
Komenského 481, 407 
21 Česká Kamenice, IČ: 
65650999 
RED_IZO: 600076415 

Nákup pianin 3 ks 250 000,- 2018 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Záměr, plánují. 

Klavír 1 000 000,- 2018 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Záměr, plánují. 

Bicí nástroje (zvonkohra, 
marimba, metalofon). 

150 000,- 2018 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Záměr, plánují. 

Vybudování sprchového 
koutu pro taneční soubor 

50 000,- 2017 - 2018 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Záměr, plánují. 

Fasáda budovy 4 000 000,- 2018 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Záměr, plánují. 

Vybudování bezpečného 
vchodu do výtvarného oboru 

500 000,- 2018 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Záměr, plánují. 

Úprava půdních prostor pro 
výtvarný obor 

2 000 000,- 2018 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Záměr, plánují. 

Úprava dvorku ZUŠ 500 000,- 2018 - 2019 
ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

Záměr, plánují. 

51. Speciální mateřská 
škola Vilík, školská 
právnická osoba, Teplická 
137/172, Děčín VIII-Dolní 
Oldřichov, 405 02 Děčín, 
IČO: 03719995 
RED_IZO: 69100726 

Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného 
vykazování – Šablony pro MŠ 
a ZŠ I. 

206 144,- 2017 - 2019 ESIF (OP VVV) 
Žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu o 
poskytnutí / převodu podpory nebo registračního listu 
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52. Speciální základní 
škola, Speciální mateřská 
škola a Praktická škola, 
Děčín, příspěvková 
organizace, příspěvková 
organizace, Teplická 65, 
Děčín IX-Bynov, 405 
05 Děčín,  
IČO: 65082133 
RED_IZO: 600023222 

Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného 
vykazování – Šablony pro MŠ 
a ZŠ I. 

313 835,- 2017 - 2019 ESIF (OP VVV) Projekt ve fyzické realizaci 

53. Město Česká 
Kamenice 
Náměstí Míru 219 
407 21 Česká Kamenice 
IČ: 00261220 

Vybudování letní scény 
v areálu CDM včetně 
pořízení vybavení 

2 000 000,- 2018 

ESF a jiné národní zdroje - 
dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele, 
vlastní zdroje 

Jedná se o záměr, probíhá projektová příprava. 
Venkovní aktivity, volnočasové aktivity s kulturním zaměřením – 
kroužky: divadelní, hudební, pěvecké, včetně pořízení vybavení: 
lavičky, plátno, projektor, včetně terénních úprav 
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Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). 

Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány 

 

 

 

 

 

AKTIVITY AKČNÍHO PLÁNU 

pro potřeby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín 

Č. PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000297 

  

http://www.esfcr.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
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Priorita 1: Moderní, kvalitní a dostupné základní vzdělávání s ohledem na potřeby každého žáka 

Cíl 1.1: Modernizace a zkvalitnění infrastruktury pro základní vzdělávání s ohledem na klíčové kompetence (výuka cizích jazyků, přírodní vědy, technické 
a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) s ohledem na dostupnost (bezbariérovost) a s ohledem na budoucí uplatnění žáků v dalším 
vzdělávacím procesu a na trhu práce. 

 
 

Opatření 1.1.1 Zajištění bezbariérovosti základních škol 

Aktivity Opatření 1.1.1 

Pozn. Veškeré aktivity spadající pod toto Opatření jsou již uvedeny v SR MAP, toto Opatření je tedy bez tabulkové přílohy. 

 

Opatření 1.1.2 Vybavení učeben pro oblast přírodních věd, IT, cizích jazyků, včetně zahrad a venkovních učeben, 

realizace nových učeben 

Aktivity Opatření 1.1.2 

Pozn. Aktivity Infrastruktury, které spadají pod toto Opatření, jsou již uvedeny v SR MAP. 

Tabulka č. 1 Aktivity plánované ve spolupráci v Opatření 1.1.2 

Název projektu/aktivity 
Vazba na 
další 
Opatření 

Orientační 
náklady 
(Kč) 

Zdroj financování 
Termín 
realizace 

Realizátor Spolupráce Indikátor 

Vybavení učeben – učební pomůcky 
  *obnova počítačů a jejich sdílení v území 

 400 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Benešov 
nad Ploučnicí 

Školy v území 1B 
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Priorita 1: Moderní, kvalitní a dostupné základní vzdělávání s ohledem na potřeby každého žáka 

Cíl 1.2: Dostatek kvalifikovaných a motivovaných pedagogů a dalších pracovníků (školních psychologů, asistentů pedagoga i nepedagogických 
pracovníků). 

 

 

Opatření 1.2.1 Vzdělávání pro pedagogy a další pracovníky v oblasti vzdělávání na základních školách 

Aktivity Opatření 1.2.1 

Pozn. Aktivity Infrastruktury, které spadají pod toto Opatření, jsou již uvedeny v SR MAP. 

Tabulka č. 2 Aktivity jednotlivých aktérů vzdělávání v Opatření 1.2.1 

Název projektu/aktivity 
Vazba na 
další 
Opatření 

Orientační 
náklady (Kč) 

Zdroj financování Termín realizace Realizátor Indikátor 

Záměr přes šablony – II/2.2c  13 504 OP VVV 2016–2018 ZŠ a MŠ Huntířov 1D 

Záměr přes šablony – II/2.7; II/2.4c; II/2.12  249 578 OP VVV 2016–2018 
ZŠ a MŠ Benešov nad 
Ploučnicí 

1D 

Podpora vzájemné spolupráce pedagogů ve škole a 
sdílení zkušeností v této oblasti 

5.1.1 25 000 

Dle podmínek 
dotačního titulu 
(zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Na Pěšině, 
Děčín 

1E 

Záměr přes šablony – II/2.2c; II/2.11  29 064 OP VVV 2017–2019 
Křesťanská základní 
škola Nativity, Děčín 

1D 

Záměr přes šablony – II/2.2d; II/2.2c  54 016 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Březiny – 
Kosmonautů, Děčín 

1D 

Záměr přes šablony – II/2.2c; II/2.11  36 844 OP VVV 2017–2019 ZŠ a MŠ Markvartice 1D 

Záměr přes šablony – II/2.11  7 780 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Staré město – 
Březová, Děčín 

1D 
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Záměr přes šablony – II/2.8; II/2.6d; II/2.4d; II/2.2c; 
II/2.12 

 199 205 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Vojanova, 
Děčín 

1D 

Záměr přes šablony – II/2.11  23 340 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Želenice – 
Školní, Děčín 

1D 

Záměr přes šablony – II/2.11  15 560 OP VVV 2017–2019 
ZŠ Boletice – Míru, 
Děčín 

1D 

Záměr přes šablony – II/2.8; II/2.2c; II/2.1e; II/2.12  410 356 OP VVV 2017–2019 ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín 1D 

Záměr přes šablony – II/2.4c; II/2.1c; II/2.12; II/2.11  245 787 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Na Pěšině, 
Děčín 

1D 

Záměr přes šablony – II/2.6d; II/2.2c; II/2.12  148 298 OP VVV 2017–2019 ZŠ Jílové 1D 

Záměr přes šablony – II/2.11  46 680 OP VVV 2017–2019 ZŠ Kamenická, Děčín 1D 

Záměr přes šablony – II/2.11  591 280 OP VVV 2017–2019 ZŠ Komenského, Děčín 1D 

Záměr přes šablony – II/2.8; II/2.11  111 800 OP VVV 2017–2019 ZŠ Na Stráni, Děčín 1D 

Záměr přes šablony – II/2.4d  47 264 OP VVV 2017–2019 
Speciální základní škola 
a Praktická škola Česká 
Kamenice 

1D 

Záměr přes šablony – II/2.6d  101 280 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Máchovo 
náměstí, Děčín 

1D 

Tabulka č. 3 Aktivity plánované ve spolupráci v Opatření 1.2.1 

Název projektu/aktivity 
Vazba na 
další 
Opatření 

Orientační 
náklady (Kč) 

Zdroj 
financování 

Termín 
realizace 

Realizátor Spolupráce Indikátor 

Téma legislativy a školského zákona pro 
pedagogy a ředitele školských zařízení 

5.1.1 50 000 OP VVV 2017 
MAP rozvoje 
vzdělávání SO 
ORP Děčín 

Školy v území 1E 

Vzdělávání cizinců (sdílení pedagogických 
pracovníků) 

5.1.1 30 000 
ONIV, vlastní 
zdroje 

2017–2018 ZŠ Jílové 
nabízená 
spolupráce 
se ZŠ v území 

1E 
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Opatření 1.2.2 Personální zajištění základních škol 

Aktivity Opatření 1.2.2 

Tabulka č. 4 Aktivity jednotlivých aktérů vzdělávání v Opatření 1.2.2 

Název projektu/aktivity 
Vazba na další 
Opatření 

Orientační 
náklady (Kč) 

Zdroj financování Termín realizace Realizátor Indikátor 

Záměr přes šablony – II/1.1  420 240 OP VVV 2016–2018 ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí 1F 

Záměr přes šablony – II/1.1  262 650 OP VVV 2017–2019 Křesťanská základní škola Nativity, Děčín 1F 

Záměr přes šablony – II/1.1  420 240 OP VVV 2017–2019 ZŠ a MŠ Březiny – Kosmonautů, Děčín 1F 

Záměr přes šablony – II/1.1  210 120 OP VVV 2017–2019 ZŠ a MŠ Dolní Habartice 1F 

Záměr přes šablony – II/1.1  210 120 OP VVV 2017–2019 ZŠ a MŠ Markvartice 1F 

Záměr přes šablony – II/1.3; II/1.1  966 780 OP VVV 2017–2019 ZŠ a MŠ Staré město – Březová, Děčín 1F 

Záměr přes šablony – II/1.3; II/1.2  1 009 260 OP VVV 2017–2019 ZŠ Boletice – Míru, Děčín 1F 

Záměr přes šablony – II/1.4  220 665 OP VVV 2017–2019 ZŠ a MŠ Jurta 1F 

Záměr přes šablony – II/1.1  245 140 OP VVV 2017–2019 ZŠ a MŠ Svět, Děčín 1F 

Záměr přes šablony – II/1.1  210 120 OP VVV 2017–2019 ZŠ Jílové 1F 

Záměr přes šablony – II/1.3; II/1.1  1 093 080 OP VVV 2017–2019 ZŠ Kamenická, Děčín 1F 

Záměr přes šablony – II/1.3  672 840 OP VVV 2017–2019 ZŠ Na Stráni, Děčín 1F 

Záměr přes šablony – II/1.3  672 840 OP VVV 2017–2019 ZŠ a MŠ Máchovo náměstí, Děčín 1F 

Tabulka č. 5 Aktivity plánované ve spolupráci v Opatření 1.2.2 

Název projektu/aktivity 
Vazba na 
další 
Opatření 

Orientační 
náklady 
(Kč) 

Zdroj financování 
Termín 
realizace 

Realizátor Spolupráce Indikátor 

Zvýšení počtu speciálních pedagogů a asistentů 
pedagoga – viz SR 

 3 700 000 OP VVV 2016–2017 Město Děčín Všechny ZŠ Děčín 1F 

Zvýšení počtu aprobovaných pedagogů v ZŠ pro 
výuku cizích jazyků, přírodovědných a 
technických předmětů (matematika, fyzika, 
chemie), vyšší možnosti absolventů uplatnit se 
na trhu práce – viz SR 

 5 000 000 OP VVV 2016–2017 Město Děčín Všechny ZŠ Děčín 1F 
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Priorita 1: Moderní, kvalitní a dostupné základní vzdělávání s ohledem na potřeby každého žáka 

Cíl 1.3: Rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti žáků na základních školách. 

 

 

Opatření 1.3.1 Moderní výukové metody v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti 

Aktivity Opatření 1.3.1 

Pozn. Aktivity Infrastruktury, které spadají pod toto Opatření, jsou již uvedeny v SR MAP. 

Tabulka č. 6 Aktivity jednotlivých aktérů vzdělávání v Opatření 1.3.1 

Název projektu/aktivity 
Vazba na další 
Opatření 

Orientační 
náklady (Kč) 

Zdroj financování 
Termín 
realizace 

Realizátor Indikátor 

Záměr přes šablony – II/2.1a  6 752 OP VVV 2016–2018 ZŠ a MŠ Huntířov 1G 

Záměr přes šablony – II/2.2a  162 048 OP VVV 2016–2018 
ZŠ a MŠ Benešov nad 
Ploučnicí 

1G 

Podpora spolupráce školy a rodiny např. při setkávání 
zaměřené na rozvoj čtení dětí za účasti externích 
odborníků 

5.1.1 35 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Na Pěšině, 
Děčín 

1H 

Zajištění podmínek pro exkurze do zařízení, jejichž 
poznání může rozvíjet matematickou gramotnost 

 35 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Na Pěšině, 
Děčín 

1H 

Zajištění podmínek pro práci divadelního kroužku a 
další podpora dramatické výchovy 

 40 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Na Pěšině, 
Děčín 

1H 

Zajištění podmínek pro projektové vyučování k rozvoji 
matematické gramotnosti (např. používání matematiky 
v běžném životě a praxi) s propojením matematiky a 
ostatních předmětů 

 50 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Na Pěšině, 
Děčín 

1H 
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Zajištění podmínek a podpora činnosti školního 
časopisu 

1.6.1 75 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Na Pěšině, 
Děčín 

1H 

Zajištění podmínek pro rozvoj klubu zábavné logiky a 
deskových her (včetně vybavení klubu hrami, 
audiovizuální a ICT technikou) 

1.6.1 80 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Na Pěšině, 
Děčín 

1H 

Zajištění podmínek pro besedy se zajímavými 
osobnostmi z literární oblasti a autorská čtení 

 35 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Na Pěšině, 
Děčín 

1H 

Záměr přes šablony – II/2.2b; II/2.2a  54 016 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Březiny – 
Kosmonautů, Děčín 

1G 

Záměr přes šablony – II/2.1b; II/2.1a  27 008 OP VVV 2017–2019 ZŠ a MŠ Markvartice 1G 

Záměr přes šablony – II/2.2a  54 016 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Staré město 
– Březová, Děčín 

1G 

Záměr přes šablony – II/2.2b; II/2.2a; II/2.1b  33 760 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Vojanova, 
Děčín 

1G 

Záměr přes šablony – II/2.2b; II/2.1a; II/2.13a  45 889 OP VVV 2017–2019 ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín 1G 

Záměr přes šablony – II/2.1b; II/2.1a  202 560 OP VVV 2017–2019 

Speciální základní 
škola, Speciální 
mateřská škola a 
Praktická škola, Děčín 

1G 

Záměr přes šablony – II/2.1b; II/2.1a  202 560 OP VVV 2017–2019 

Základní škola 
T.G.Masaryka a 
gymnázium Česká 
Kamenice 

1G 

Záměr přes šablony – II/2.1b; II/2.1a; II/2.13b  106 657 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Na Pěšině, 
Děčín 

1G 

Záměr přes šablony – II/2.1b; II/2.1a; II/2.13b; II/2.13a  132 290 OP VVV 2017–2019 ZŠ Jílové 1G 

Záměr přes šablony – II/2.1b; II/2.1a  67 520 OP VVV 2017–2019 ZŠ Na Stráni, Děčín 1G 

Záměr přes šablony – II/2.4a; II/2.1b; II/2.1a  91 152 OP VVV 2017–2019 
Speciální základní 
škola a Praktická 
škola Česká Kamenice 

1G 

Záměr přes šablony – II/2.1b; II/2.1a  108 032 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Máchovo 
náměstí, Děčín 

1G 

Učitelská knihovna  5 000 Dle podmínek dotačního 2018 ZŠ Boletice – Míru, 1H 
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titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

Děčín 

Podporujeme matematickou gramotnost u žáků ZŠ - 
DVPP 

 50 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2018 
ZŠ a MŠ Staré Město 
– Březová, Děčín 

1G 

Tabulka č. 7 Aktivity plánované ve spolupráci v Opatření 1.3.1 

Název projektu/aktivity 
Vazba na 
další 
Opatření 

Orientační 
náklady 
(Kč) 

Zdroj financování 
Termín 
realizace 

Realizátor Spolupráce Indikátor 

Školení pro asistenty pedagoga 5.1.1 15 000 OP VVV 2017 
MAP rozvoje 
vzdělávání SO ORP 
Děčín 

Školy v území 1E 

Rozvoj školní knihovny, klubu a dílen (včetně 
doplňování fondu knihami a audioknihami, dále 
vybavení audiovizuální a ICT technikou, čtečkami 
apod.) 

 130 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Na Pěšině, 
Děčín 

Městská 
knihovna, DDM, 
Oblastní muzeum, 
další ZŠ v území 

1H 
1I 

Čtenářské dílny, pořizování knih, rozšíření školní 
knihovny. Tvorba školního časopisu a dramatická 
výchova 

1.3.2 10 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ Dr. M. Tyrše, 
Děčín 

Městská knihovna 
Další ZŠ v území 
formou hospitací 

1H 
1I 

Aktivity pro rozvoj matematické gramotnosti 
(doplnění pomůcek, účast v soutěžích), kroužky 
(využívání matematiky v běžných životních 
situacích) 

 20 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ Dr. M. Tyrše, 
Děčín 

spolupráce s 
externími 
odborníky 

1H 
1I 

Moderní výukové metody (Hejného, tvorba 
materiálů a spec. Výukových programů, vč. 
sdílení), aktivity pro zvýšení motivace žáků 
(soutěže a olympiády) 

1.3.2 
5.1.1 

40 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy, kraj) 

2017–2018 ZŠ Na Stráni, Děčín 

tematické 
exkurze – 
návštěva IQ 
landie a 
planetária 

1I 

Aktivity s tématy čtenářské gramotnosti 
(autorské fórum, účast na olympiádách a 
soutěžích, Čtení ze slabikáře, Studenti sobě 
apod.) 

1.3.2 50 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy, kraj) 

2017–2018 ZŠ Na Stráni, Děčín 

knihovna divadlo 
DC kino DC, DDM, 
ZOO spolupráce s 
MŠ, Zámek DC 

1I 

Aktivity v rámci klíčových kompetencí (žákovská 
knihovna, Noc s Andersenem) 

 
1.3.2 

10 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2018 
ZŠ Boletice – Míru, 
Děčín 

Městské divadlo, 
Městská 
knihovna, 

1H 
1I 
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muzeum, DDM 
Cvrček Boletice 

Rozvoj a vzdělání pedagogů, sdílení specialistů 
v oblasti čtenářské gramotnosti, doplňování 
knižního fondu 

 3 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2019 
ZŠ a MŠ Březiny – 
Kosmonautů, 
Děčín 

ZŠ Děčín/ zatím 
není upřesněno, 
co která škola 
bude 
zabezpečovat/ 

1G 
1I 
5B 

Rozvoj matematické gramotnosti – aktivity vč. 
vybavení (programy rozvoje logického myšlení, 
soutěže, exkurze, projektová výuka) 

1.3.2 3 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2019 
ZŠ a MŠ Březiny – 
Kosmonautů, 
Děčín 

DDM – olympiády 
IQ Landia – 
výukové 
programy 

1G 
1H 
1I 
5B 

Rozvoj a vzdělání pedagogů, sdílení specialistů 
v oblasti matematické gramotnosti 

 3 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2019 
ZŠ a MŠ Březiny – 
Kosmonautů, 
Děčín 

ZŠ Děčín/ zatím 
není upřesněno, 
co která škola 
bude 
zabezpečovat/ 

1G 
1H 
1I 
5B 

Rozvoj čtenářské gramotnosti – aktivity vč. 
vybavení (koutky a studovny, autorská čtení, 
soutěže, exkurze, školní časopis) 

1.3.2 
5.1.1 

10 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2019 
ZŠ a MŠ Březiny – 
Kosmonautů, 
Děčín 

DDM, MMDC, 
Muzeum, 
Knihovna, Zámek, 
Kino, Divadlo  

1H 

Účast v projektech se zaměřením na čtenářskou 
gramotnost (autorské čtení, besedy se 
spisovateli, čtení s dětmi) 
Doplňování knižního fondu, školení pedagogů v 
oblasti čtenářské gramotnosti 

1.3.2 20 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2019 
ZŠ Komenského, 
Děčín 

Knihovna, divadlo 1I 

Aktivity na rozvoj a zvýšení motivace v tématu 
matematické gramotnosti (soutěže a olympiády, 
finanční gramotnost) 
školení pedagogů v oblasti matematické 
gramotnosti, nákup pomůcek podporujících 
logické myšlení 

1.3.2 20 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2019 
ZŠ Komenského, 
Děčín 

spolupráce se 
zástupci bank – 
finanční 
gramotnost 

1I 
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Opatření 1.3.2 Zvýšení motivace žáků ve vztahu k matematické a čtenářské gramotnosti 

Aktivity Opatření 1.3.2 

Pozn. pouze aktivity jednotlivých aktérů, v území nebyly identifikovány aktivity spolupráce v tomto tématu. 

Tabulka č. 8 Aktivity jednotlivých aktérů vzdělávání v Opatření 1.3.2 

Název projektu/aktivity 
Vazba na další 
Opatření 

Orientační 
náklady (Kč) 

Zdroj financování 
Termín 
realizace 

Realizátor Indikátor 

Záměr přes šablony – II/3.2; II/3.1  138 216 OP VVV 2016–2018 ZŠ a MŠ Huntířov 1H 

Záměr přes šablony – II/3.2; II/3.1  276 432 OP VVV 2016–2018 
ZŠ a MŠ Benešov nad 
Ploučnicí 

1H 

Přehlídky mladých recitátorů – na zámku  5 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Staré Město 
– Březová, Děčín 

1H 

Záměr přes šablony – II/3.1  69 108 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Březiny – 
Kosmonautů, Děčín 

1H 

Záměr přes šablony – II/3.1  17 277 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Dolní 
Habartice 

1H 

Záměr přes šablony – II/3.2; II/3.1  34 554 OP VVV 2017–2019 ZŠ a MŠ Markvartice 1H 

Záměr přes šablony – II/3.2; II/3.1  51 831 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Staré město 
– Březová, Děčín 

1H 

Záměr přes šablony – II/3.2; II/3.1  207 324 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Vojanova, 
Děčín 

1H 

Záměr přes šablony – II/3.1  276 432 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Želenice – 
Školní, Děčín 

1H 

Záměr přes šablony – II/3.2; II/3.1  69 108 OP VVV 2017–2019 
ZŠ Boletice – Míru, 
Děčín 

1H 

Záměr přes šablony – II/3.2; II/3.1  483 756 OP VVV 2017–2019 ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín 1H 

Záměr přes šablony – II/3.2  51 831 OP VVV 2017–2019 

Speciální základní 
škola, Speciální 
mateřská škola a 
Praktická škola, Děčín 

1H 

Záměr přes šablony – II/3.2  138 216 OP VVV 2017–2019 
Základní škola 
T. G. Masaryka a 

1H 
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gymnázium Česká 
Kamenice 

Záměr přes šablony – II/3.2; II/3.1  276 432 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Na Pěšině, 
Děčín 

1H 

Záměr přes šablony – II/3.2; II/3.1  207 324 OP VVV 2017–2019 ZŠ Jílové 1H 

Záměr přes šablony – II/3.2  34 554 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Máchovo 
náměstí, Děčín 

1H 
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Priorita 1: Moderní, kvalitní a dostupné základní vzdělávání s ohledem na potřeby každého žáka 

Cíl 1.4: Rozvoj polytechnického vzdělávání žáků na základních školách. 

 

 

Opatření 1.4.1 Vybudování a vybavení potřebných prostor pro polytechnické vzdělávání 

Aktivity Opatření 1.4.1 

Pozn. Veškeré aktivity spadající pod toto Opatření jsou již uvedeny v SR MAP, toto Opatření je bez tabulkové přílohy. 

 

Opatření 1.4.2 Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání na základních školách 

Aktivity Opatření 1.4.2 

Tabulka č. 9 Aktivity jednotlivých aktérů vzdělávání v Opatření 1.4.2 

Název projektu/aktivity 
Vazba na další 
Opatření 

Orientační 
náklady (Kč) 

Zdroj financování 
Termín 
realizace 

Realizátor Indikátor 

Zajištění podmínek pro exkurze do zařízení, jejichž 
poznání podpoří polytechnické vzdělávání (včetně 
finančního a personálního zabezpečení) 

 35 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Na Pěšině, 
Děčín 

1L 

Zajištění podmínek pro projektové vyučování k rozvoji 
polytechnického vzdělávání se zapojením ostatních 
předmětů 

 75 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Na Pěšině, 
Děčín 

1L 

 

 

 



 

MAS Labské skály, z.s. 
ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s. 

 
 

13 

Tabulka č. 10 Aktivity plánované ve spolupráci v Opatření 1.4.2 

Název projektu/aktivity 
Vazba na 
další 
Opatření 

Orientační 
náklady 
(Kč) 

Zdroj financování 
Termín 
realizace 

Realizátor Spolupráce Indikátor 

Exkurze do SŠ Lodní dopravy a technických 
řemesel pro žáky ZŠ 

1.5.1 
5.1.1 

5 000 OP VVV 2017 
MAP rozvoje 
vzdělávání SO ORP 
Děčín 

SŠ Lodní Děčín, 
školy v území 

1J 

Polytechnika – workshopy 
Kluby – školní 
Spolupráce se SŠ 

5.1.1 100 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu 

2017–2018 
ZŠ a MŠ 
Markvartice 

S malotřídními 
školami v okolí 

1I 
1L 
1J 

Zázemí pro polytechnické vzdělávání, průběžné 
doplňování technického vybavení a pomůcek 

1.1.2 10 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ Dr. M. Tyrše, 
Děčín 

Soukromý 
sektor  

1K 
1J 

Geografický výlet pro děti ZŠ 1.6.1 10 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 ZŠ a MŠ Svět Děčín Zaměstnavatelé 
1I 
1L 
1J 

ZŠ – výlety za poznáním 1.6.1 30 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 ZŠ a MŠ Svět Děčín Zaměstnavatelé 
1I 
1L 
1J 

Účast na dovednostních soutěží – Olympiáda 
řemesel, Pec nám spadla atd., kroužek Malý kutil 
(5. třída) 

1.6.1 20 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy, kraj) 

2017–2018 ZŠ Na Stráni, Děčín 
SŠ a lokální 
zaměstnavatelé 

1I 
1L 
1J 

Aktivity na rozvoj polytechnického vzdělávání 
(workshopy, dílny, stavebnice atd.) + soutěže 

 3 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2019 
ZŠ a MŠ Březiny – 
Kosmonautů, 
Děčín 

SŠ, soukromý 
sektor 

1I 
1L 
1J 

Rozvoj a vzdělání pedagogů, sdílení specialistů 
v oblasti polytechnické výchovy 

 3 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2019 
ZŠ a MŠ Březiny – 
Kosmonautů, 
Děčín 

ZŠ Děčín 
1I 
1L 
1J 
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Priorita 1: Moderní, kvalitní a dostupné základní vzdělávání s ohledem na potřeby každého žáka 

Cíl 1.5: Kvalitní kariérové poradenství na základních školách. 

 

 

Opatření 1.5.1 Zavedení efektivního kariérového poradenství 

Aktivity Opatření 1.5.1 

Tabulka č. 11 Aktivity jednotlivých aktérů vzdělávání v Opatření 1.5.1 

Název projektu/aktivity 
Vazba na 
další 
Opatření 

Orientační 
náklady 
(Kč) 

Zdroj financování 
Termín 
realizace 

Realizátor Indikátor 

Kariérové poradenství (exkurze, poradce atd.)  50 000 
Dle podmínek dotačního titulu (zatím 
vlastní zdroje školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Na Pěšině, 
Děčín 

1M 

 

Tabulka č. 12 Aktivity plánované ve spolupráci v Opatření 1.5.1 

Název projektu/aktivity 
Vazba na 
další 
Opatření 

Orientační 
náklady 
(Kč) 

Zdroj financování 
Termín 
realizace 

Realizátor Spolupráce Indikátor 

Zlepšení uplatnitelnosti žáků na trhu práce, 
příprava na přijímací zkoušky 

5.1.1 8 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ Dr. M. Tyrše, 
Děčín 

SŠ v okolí 
zaměstnavatelé 
v okolí 

1M 
1N 

Kvalitní kariérové poradenství, testování žáků  60 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy, kraj) 

2017–2018 ZŠ Na Stráni, Děčín ZŠ a SŠ 
1M 
1N 

Testování dětí ohledně ideálního budoucího  2 000 Dle podmínek dotačního 2017–2019 ZŠ a MŠ Březiny – SŠ 1M 
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uplatnění na trhu práce, zapojení rodičů do 
výběru budoucího povolání 

titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

Kosmonautů, 
Děčín 

Soukromý sektor 
ÚP 

1N 

Exkurze po možných budoucích pracovištích, 
databáze kontaktů a exkurzí, kariérové 
poradenství s odborníky na trhu práce 

 2 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2019 
ZŠ a MŠ Březiny – 
Kosmonautů, 
Děčín 

SŠ 
Soukromý sektor 
ÚP 

1M 
1N 
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Priorita 1: Moderní, kvalitní a dostupné základní vzdělávání s ohledem na potřeby každého žáka 

Cíl 1.6: Rozvoj sociálních a občanských dovedností, rozvoj iniciativy, kreativity a dalších klíčových kompetencí žáků na základních školách. 

 

 

Opatření 1.6.1 Rozvoj občanských kompetencí žáků na základních školách 

Aktivity Opatření 1.6.1 

Tabulka č. 13 Aktivity jednotlivých aktérů vzdělávání v Opatření 1.6.1 

Název projektu/aktivity 
Vazba na 
další 
Opatření 

Orientační 
náklady (Kč) 

Zdroj financování 
Termín 
realizace 

Realizátor Indikátor 

Záměr přes šablony – II/3.3  102 276 OP VVV 2016–2018 ZŠ a MŠ Huntířov 1P 

Záměr přes šablony – II/3.3  93 753 OP VVV 2016–2018 
ZŠ a MŠ Benešov nad 
Ploučnicí 

1P 

Přírodní laboratoř – týdenní pobyt dětí v přírodě 
s plněním úkolů a sportem 

1.6.3 160 000 
Dle podmínek dotačního titulu 
(zatím vlastní zdroje školy) 

2017–2018 ZŠ a MŠ Markvartice 1P 

Podpora práce školních samospráv, vytvoření 
materiálních podmínek pro jejich činnost 

1.6.2 35 000 
Dle podmínek dotačního titulu 
(zatím vlastní zdroje školy) 

2017–2018 ZŠ a MŠ Na Pěšině 1P 

Zajištění podmínek pro projektové vyučování k rozvoji 
občanských, komunikativních, sociálních a personálních 
kompetencí s propojením výchovy k občanství a 
ostatních předmětů 

 50 000 
Dle podmínek dotačního titulu 
(zatím vlastní zdroje školy) 

2017–2018 ZŠ a MŠ Na Pěšině 1P 

Zajištění podmínek pro vznik besedních klubů a pro 
besedy se zajímavými osobnostmi z různých oblastí 
života 

1.6.2 50 000 
Dle podmínek dotačního titulu 
(zatím vlastní zdroje školy) 

2017–2018 ZŠ a MŠ Na Pěšině 1P 

Zátěžové akce pro žáky  60 000 Dle podmínek dotačního titulu 2017–2018 Výchovný ústav, dětský 1P 
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(zatím vlastní zdroje školy) domov se školou, 
středisko výchovné 
péče, ZŠ, střední škola a 
školní jídelna - Boletice 

Exkurze žáků  60 000 
Dle podmínek dotačního titulu 
(zatím vlastní zdroje školy) 

2017–2018 

Výchovný ústav, dětský 
domov se školou, 
středisko výchovné 
péče, ZŠ, střední škola a 
školní jídelna - Boletice 

1P 

Zajištění podmínek pro projekty se složkami IZS, 
projekty v oblasti CO a chování za mimořádných situací 
nebo v oblasti dopravní bezpečnosti   

 75 000 
Dle podmínek dotačního titulu 
(zatím vlastní zdroje školy) 

2017–2018 ZŠ a MŠ Na Pěšině 1P 

Vytvoření podmínek pro zapojení do výuky programů 
na rozvoj iniciativy a kreativity, např. zakládání 
žákovských minipodniků, účast v pěveckých a 
výtvarných soutěžích apod. 

1.6.2 75 000 
Dle podmínek dotačního titulu 
(zatím vlastní zdroje školy) 

2017–2018 ZŠ a MŠ Na Pěšině 1P 

Zdravý životní styl – projektový den 1.6.3 3 000 
Dle podmínek dotačního titulu 
(zatím vlastní zdroje školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Staré Město – 
Březová 

1P 

Den Země – projektový den  3 000 
Dle podmínek dotačního titulu 
(zatím vlastní zdroje školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Staré Město – 
Březová,  

1P 

Dopravní den  3 000 
Dle podmínek dotačního titulu 
(zatím vlastní zdroje školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Staré Město – 
Březová 

1P 

Vlastní tiskoviny (časopis LETŇÁK, časopis pro rodiče 
1.3.2- Dílna lidskosti) 

1.3.2 
1.6.2 

15 000 
Dle podmínek dotačního titulu 
(zatím vlastní zdroje školy, kraj) 

2017–2018 ZŠ Na Stráni 1P 

Branný den školy  60 000 
Dle podmínek dotačního titulu 
(zatím vlastní zdroje školy) 

2017–2018 
ZŠ T. G. Masaryka a 
Gymnázium 

1P 

Záměr přes šablony – II/3.3  8 523 OP VVV 2017–2019 
Křesťanská základní 
škola Nativity, Děčín 

1P 

Záměr přes šablony – II/3.3  1 022 760 OP VVV 2017–2019 

Základní škola 
T.G.Masaryka a 
gymnázium Česká 
Kamenice 

1P 
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Záměr přes šablony – II/3.3  8 523 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Březiny – 
Kosmonautů, Děčín 

1P 

Záměr přes šablony – II/3.3  17 046 OP VVV 2017–2019 ZŠ a MŠ Dolní Habartice 1P 

Záměr přes šablony – II/3.4; II/3.3  144 891 OP VVV 2017–2019 ZŠ a MŠ Markvartice 1P 

Záměr přes šablony – II/3.3  281 259 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Vojanova, 
Děčín 

1P 

Záměr přes šablony – II/3.4; II/3.3  1 116 513 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Želenice - 
Školní, Děčín 

1P 

Záměr přes šablony – II/3.4; II/3.3  34 092 OP VVV 2017–2019 
ZŠ Boletice – Míru, 
Děčín 

1P 

Záměr přes šablony – II/3.3  170 460 OP VVV 2017–2019 ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín 1P 

Záměr přes šablony – II/3.3  306 828 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Na Pěšině, 
Děčín 

1P 

Záměr přes šablony – II/3.3  204 552 OP VVV 2017–2019 ZŠ Jílové 1P 

Záměr přes šablony – II/3.3  349 443 OP VVV 2017–2019 ZŠ Kamenická, Děčín 1P 

Záměr přes šablony – II/3.3  954 576 OP VVV 2017–2019 ZŠ Komenského, Děčín 1P 

Záměr přes šablony – II/3.3  153 414 OP VVV 2017–2019 ZŠ Na Stráni, Děčín 1P 

Záměr přes šablony – II/3.3  443 196 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Máchovo 
náměstí, Děčín 

1P 

Projektový den „Finanční gramotnost“  45 000 
Dle podmínek dotačního titulu 
(zatím vlastní zdroje školy) 

2018 

Výchovný ústav, dětský 
domov se školou, 
středisko výchovné 
péče, ZŠ, střední škola a 
školní jídelna - Boletice 

1P 
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Tabulka č. 14 Aktivity plánované ve spolupráci v Opatření 1.6.1 

Název projektu/aktivity 
Vazba na 
další 
Opatření 

Orientační 
náklady 
(Kč) 

Zdroj financování 
Termín 
realizace 

Realizátor Spolupráce Indikátor 

Den talentů – zájmové dílny pro děti dle zájmu, 
najímáni jsou odborníci různých řemesel 
(polytechnika) 

1.6.2 
1.6.3 

20 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017 
ZŠ a MŠ Benešov 
nad Ploučnicí 

V rámci obce 
1P 
1O 

Nadané děti v předškolním a školním věku – PPP 
Teplice – seminář je zajištěn a přihlášení 
účastníci jsou na portále PPP TP zaregistrováni 

5.1.1 15000 OP VVV 2017 
MAP rozvoje 
vzdělávání SO ORP 
Děčín 

Školy v území 1O 

Výtvarné a řemeslné dílny pro malotřídky 5.1.1 20 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ 
Markvartice 

Školy 
z venkovského 
území 

1P 
1O 

Projektové dny, školní parlament, dopravní den, 
divadýlko na Stráni, autorské fórum, podpora 
žákovských aktivit a vlastní tvorba 

1.6.2 50 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy, kraj) 

2017–2018 ZŠ Na Stráni, Děčín Město Děčín 
1P 
1O 
1Q 

Dramatická výchova + kroužek  10 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2018 
ZŠ Boletice – Míru, 
Děčín 

Městské 
divadlo, DDM 
Cvrček Boletice 

1P 
1O 

Aktivity na rozvoj občanských kompetencí žáků   2 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2019 
ZŠ a MŠ Březiny – 
Kosmonautů, 
Děčín 

IZS, 
soukromý 
sektor 

1P 
1O 

Aktivity rozvíjející občanské kompetence žáků 
(socializační výjezdy dětí, výuka první pomoci, 
soutěže, diskuzní kluby, dopravní bezpečnost) 

1.6.2 10 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2019 
ZŠ Komenského, 
Děčín 

IZS, informační 
výměny  

1P 
1O 

Dopravní hřiště – Rozvoj BESIP, jízdní 
zodpovědnost, zdravovědy  
*viz SR, vybudování a využívání napříč územím 

1.6.3 
5.1.1 

2 000 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu, zdroje zřizovatele 

2018–2019 
Obec Markvartice/ 
ZŠ a MŠ 
Markvartice 

Malotřídní školy 
v okolí 

1C 
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Opatření 1.6.2 Podpora žákovských projektů a aktivit 

Aktivity Opatření 1.6.2 

Pozn. pouze aktivity jednotlivých aktérů, v území nebyly identifikovány aktivity spolupráce v tomto tématu. 

Tabulka č. 15 Aktivity jednotlivých aktérů vzdělávání v Opatření 1.6.2 

Název projektu/aktivity 
Vazba na další 
Opatření 

Orientační 
náklady (Kč) 

Zdroj financování 
Termín 
realizace 

Realizátor Indikátor 

Školní žákovský parlament  3 000 
Dle podmínek dotačního titulu (zatím 
vlastní zdroje školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Staré Město 
– Březová, Děčín 

1Q 

Koncert pro veřejnost – Den matek, Vánoce  4 000 
Dle podmínek dotačního titulu (zatím 
vlastní zdroje školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Staré Město 
– Březová, Děčín 

1Q 

Pěvecká soutěž – na zámku  5 000 
Dle podmínek dotačního titulu (zatím 
vlastní zdroje školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Staré Město 
– Březová, Děčín 

1Q 

 

 

Opatření 1.6.3 Podpora sportů a pohybových aktivit, vč. hřišť a vybavení 

Aktivity Opatření 1.6.3 

Pozn. Aktivity Infrastruktury, které spadají pod toto Opatření, jsou již uvedeny v SR MAP. 

Tabulka č. 16 Aktivity jednotlivých aktérů vzdělávání v Opatření 1.6.3 

Název projektu/aktivity 
Vazba na další 
Opatření 

Orientační 
náklady (Kč) 

Zdroj financování 
Termín 
realizace 

Realizátor Indikátor 

Sportovní den pro 1. st.  2 000 
Dle podmínek dotačního titulu (zatím vlastní 
zdroje školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Staré Město – 
Březová, Děčín 

1P 

Sportovní den pro 2. st.  2 000 
Dle podmínek dotačního titulu (zatím vlastní 
zdroje školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Staré Město – 
Březová, Děčín 

1P 

Den dětí – zahradní slavnost  5 000 
Dle podmínek dotačního titulu (zatím vlastní 
zdroje školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Staré Město – 
Březová, Děčín 

1P 



 

MAS Labské skály, z.s. 
ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s. 

 
 

21 

Cyklistický kurz pro II. stupeň  20 000 
Dle podmínek dotačního titulu (zatím vlastní 
zdroje školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Staré Město – 
Březová, Děčín 

1P 

Tabulka č. 17 Aktivity plánované ve spolupráci v Opatření 1.6.3 

Název projektu/aktivity 
Vazba na 
další 
Opatření 

Orientačn
í náklady 
(Kč) 

Zdroj financování 
Termín 
realizace 

Realizátor Spolupráce Indikátor 

Seminář pro ZŠ, MŠ a NNO – Korfbal je 
kolektivní, míčová hra kde v jednom 
družstvu hrají současně muži a ženy 

5.1.1 10 000 OP VVV 2017 
MAP rozvoje 
vzdělávání SO ORP 
Děčín 

Sportovní klub TKC 
Děčín, školy v území 

1O 

Okresní kolo turnaje v přehazované  2 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Staré 
Město – Březová, 
Děčín 

AŠSK 
1P 
1O 

Okresní závody ve sportovní gymnastice  3 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Staré 
Město – Březová, 
Děčín 

AŠSK 
1P 
1O 

Den zdraví – projektový den 1.6.1 3 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Staré 
Město – Březová, 
Děčín 

HZS, Policie 
1P 
1O 

Korfbalový turnaj  10 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Staré 
Město – Březová, 
Děčín 

Korfbalový klub, ZŠ 
Kamenická, ZŠ 
Bynov 

1P 
1O 

MŠ+ZŠ – kroužek: Bojového umění 
Kurz němčiny 
Dramatický kroužek + Vybavení 

3.3.1 20 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 ZŠ a MŠ Svět Děčín Zaměstnavatelé 
1P 
1O 

Sportovní turnaje pro školy ve venkovském 
území 

5.1.1 12 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ 
Markvartice 

Všechny školy 
z venkovského 
území 

1P 
1O 
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Priorita 2: Infrastruktura, rekonstrukce, údržba 

Cíl 2.1: Infrastruktura – rekonstrukce. 

 

 

Opatření 2.1.1 Rekonstrukce a zkvalitňování škol a školských zařízení mimo rámec IROP 

Aktivity Opatření 2.1.1 

Pozn. Veškeré aktivity spadající pod toto Opatření jsou již uvedeny v SR MAP, toto Opatření je bez tabulkové přílohy. 
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Priorita 3: Kvalitní a moderní předškolní vzdělávání s ohledem na dostupnost a inkluzi 

Cíl 3.1: Rozvoj infrastruktury pro předškolní vzdělávání, vč. rekonstrukcí a vybavení s ohledem na dostupnost a inkluzi. 

 

 

Opatření 3.1.1 Zajištění bezbariérovosti mateřských škol 

Aktivity Opatření 3.1.1 

Pozn. Veškeré aktivity spadající pod toto Opatření jsou již uvedeny v SR MAP, toto Opatření je bez tabulkové přílohy. 

 

Opatření 3.1.2 Rozvoj infrastruktury dle potřeb předškolního vzdělávání 

Aktivity Opatření 3.1.2 

Pozn. Veškeré aktivity spadající pod toto Opatření jsou již uvedeny v SR MAP, toto Opatření je bez tabulkové přílohy. 
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Priorita 3: Kvalitní a moderní předškolní vzdělávání s ohledem na dostupnost a inkluzi 

Cíl 3.2: Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání z hlediska personálních kapacit a speciálního vybavení 

 

 

Opatření 3.2.1 Další vzdělávání pro pedagogy a další pracovníky v oblasti inkluzivního vzdělávání v mateřských 

školách 

Aktivity Opatření 3.2.1 

Tabulka č. 18 Aktivity jednotlivých aktérů vzdělávání v Opatření 3.2.1 

Název projektu/aktivity 
Vazba na další 
Opatření 

Orientační 
náklady (Kč) 

Zdroj financování 
Termín 
realizace 

Realizátor Indikátor 

Záměr přes šablony – I/2.4  10 128 OP VVV 2016–2018 MŠ Jílové 3C 

Záměr přes šablony – I/3.1; I/2.4; I/2.2  126 600 OP VVV 2016–2018 ZŠ a MŠ Huntířov 3C 

Záměr přes šablony – I/3.2; I/2.4  37 136 OP VVV 2016–2018 MŠ Horní Habartice 3C 

Záměr přes šablony – I/3.1; I/2.4  70 896 OP VVV 2016–2018 MŠ Valkeřice 3C 

Záměr přes šablony – I/2.4  60 768 OP VVV 2016–2018 
ZŠ a MŠ Benešov nad 
Ploučnicí 

3C 

Záměr přes šablony – I/3.1; I/2.4  35 448 OP VVV 2017–2019 
MŠ Komenského 
Česká Kamenice 

3C 

Záměr přes šablony – I/3.2; I/3.1; I/2.4  216 064 OP VVV 2017–2019 MŠ Riegrova, Děčín 3C 

Záměr přes šablony – I/3.1  25 320 OP VVV 2017–2019 MŠ Těchlovice 3C 

Záměr přes šablony – I/2.4; I/2.1  43 888 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Březiny – 
Kosmonautů, Děčín 

3C 

Záměr přes šablony – I/2.4; I/2.1  27 008 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Dolní 
Habartice 

3C 

Záměr přes šablony – I/2.4; I/2.2  27 008 OP VVV 2017–2019 ZŠ a MŠ Markvartice 3C 

Záměr přes šablony – I/2.4  30 384 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Staré město 
– Březová, Děčín 

3C 
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Záměr přes šablony – I/3.2; I/3.1; I/2.3e; I/2.2; I/2.1  141 792 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Vojanova, 
Děčín 

3C 

Záměr přes šablony – I/3.1; I/2.2  91 152 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Želenice - 
Školní, Děčín 

3C 

Záměr přes šablony – I/3.1  25 320 OP VVV 2017–2019 
MŠ Palackého Česká 
Kamenice 

3C 

Záměr přes šablony – I/2.1  33 760 OP VVV 2017–2019 
MŠ Klostermannova, 
Děčín 

3C 

Zajištění podmínek pro účinnou logopedickou prevenci  50 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2019 ZŠ a MŠ Na Pěšině 3C 

Záměr přes šablony – I/2.4  10 128 OP VVV 2017–2019 MŠ V Rákosí 3C 

Záměr přes šablony – I/3.2; I/2.4; I/2.1  131 664 OP VVV 2017–2019 
Speciální mateřská 
škola Vilík 

3C 

Záměr přes šablony – I/3.1; I/2.4; I/2.3e; I/2.2  133 352 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Na Pěšině, 
Děčín 

3C 

Záměr přes šablony – I/3.1; I/2.4; I/2.2  234 632 OP VVV 2017–2019 MŠ Liliová, Děčín 3C 

Záměr přes šablony – I/2.2  13 504 OP VVV 2017–2019 MŠ Malá Veleň-Jedlka 3C 

Záměr přes šablony – I/2.5  29 698 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Máchovo 
náměstí, Děčín 

3C 

MŠ Vilík 22 Děčín – podpora pedagogů MŠ ve zvyšování 
kvality jejich každodenní práce při výchově a vzdělávání 
dětí 

 206 144 ESF + národní veřejné zdroje 2017–2019 SMŠ Vilík 3C 

Tabulka č. 19 Aktivity plánované ve spolupráci v Opatření 3.2.1 

Název projektu/aktivity 
Vazba na 
další 
Opatření 

Orientační 
náklady 
(Kč) 

Zdroj financování 
Termín 
realizace 

Realizátor Spolupráce Indikátor 

Vzdělávání pedagogických pracovníků (odborné 
kurzy inkluze) 

 250 000 OP VVV 2018 
MŠ Boletice – 
Májová, Děčín 

Odborná centra 
vzdělávání 

3C 

 
 



 

MAS Labské skály, z.s. 
ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s. 

 
 

26 

Opatření 3.2.2 Personální zajištěnost mateřských škol 

Aktivity Opatření 3.2.2 

Pozn. pouze aktivity jednotlivých aktérů, v území nebyly identifikovány aktivity spolupráce v tomto tématu. 

Tabulka č. 20 Aktivity jednotlivých aktérů vzdělávání v Opatření 3.2.2 

Název projektu/aktivity 
Vazba na další 
Opatření 

Orientační 
náklady (Kč) 

Zdroj financování 
Termín 
realizace 

Realizátor Indikátor 

Záměr přes šablony – I/1.5  564 725 OP VVV 2016–2018 MŠ Jílové 3E 

Záměr přes šablony – I/1.5  161 350 OP VVV 2016–2018 MŠ Horní Habartice 3E 

Záměr přes šablony – I/1.5  387 240 OP VVV 2016–2018 
ZŠ a MŠ Benešov nad 
Ploučnicí 

3E 

Záměr přes šablony – I/1.1  262 650 OP VVV 2017–2019 
MŠ Komenského Česká 
Kamenice 

3E 

Záměr přes šablony – I/1.1  315 180 OP VVV 2017–2019 MŠ Riegrova, Děčín 3E 

Záměr přes šablony – I/1.1  210 120 OP VVV 2017–2019 MŠ Těchlovice 3E 

Záměr přes šablony – I/1.1  297 670 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Březiny – 
Kosmonautů, Děčín 

3E 

Záměr přes šablony – I/1.5  193 620 OP VVV 2017–2019 ZŠ a MŠ Dolní Habartice 3E 

Záměr přes šablony – I/1.1  210 120 OP VVV 2017–2019 ZŠ a MŠ Markvartice 3E 

Záměr přes šablony – I/1.5  387 240 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Staré město – 
Březová, Děčín 

3E 

Záměr přes šablony – I/1.1  490 280 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Želenice - Školní, 
Děčín 

3E 

Záměr přes šablony – I/1.1  350 200 OP VVV 2017–2019 
MŠ Palackého Česká 
Kamenice 

3E 

Záměr přes šablony – I/1.1  560 320 OP VVV 2017–2019 MŠ Klostermannova, Děčín 3E 

Záměr přes šablony – I/1.5  193 620 OP VVV 2017–2019 MŠ V Rákosí 3E 

Záměr přes šablony – I/1.5  193 620 OP VVV 2017–2019 ZŠ a MŠ Jurta 3E 

Záměr přes šablony – I/1.1  315 180 OP VVV 2017–2019 ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín 3E 

Záměr přes šablony – I/1.1  227 630 OP VVV 2017–2019 ZŠ a MŠ Svět, Děčín 3E 

Záměr přes šablony – I/1.5  193 620 OP VVV 2017–2019 MŠ Liliová, Děčín 3E 

Záměr přes šablony – I/1.1  227 630 OP VVV 2017–2019 MŠ Malá Veleň-Jedlka 3E 
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Záměr přes šablony – I/1.5  177 485 OP VVV 2017–2019 MŠ Velká Bukovina 3E 

Záměr přes šablony – I/1.1  385 220 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Máchovo náměstí, 
Děčín 

3E 

Zajištění chův   650 000 OP VVV 2018 MŠ Boletice – Májová 3E 

Chůva x asistent pedagoga  300 000 OP VVV 2018 MŠ Jílové 3E 

 

Opatření 3.2.3 Vybavení mateřských škol speciálními pomůckami 

Aktivity Opatření 3.2.3 

Pozn. pouze aktivity jednotlivých aktérů, v území nebyly identifikovány aktivity spolupráce v tomto tématu. 

Tabulka č. 21 Aktivity jednotlivých aktérů vzdělávání v Opatření 3.2.3 

Název projektu/aktivity 
Vazba na další 
Opatření 

Orientační 
náklady (Kč) 

Zdroj financování 
Termín 
realizace 

Realizátor Indikátor 

Materiálně technické vybavení pro děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

  400 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím zdroje 
zřizovatele) 

2018 
MŠ Boletice – 
Májová, Děčín 

3D 
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Priorita 3: Kvalitní a moderní předškolní vzdělávání s ohledem na dostupnost a inkluzi 

Cíl 3.3: Rozvoj matematické a čtenářské pregramotnosti, rozvoj cizích jazyků a polytechnická výchova. 

 

 

Opatření 3.3.1 Moderní vzdělávání v oblasti matematické a čtenářské pregramotnosti, rozvoje cizích jazyků a 

polytechnické výchovy 

Aktivity Opatření 3.3.1 

Tabulka č. 22 Aktivity jednotlivých aktérů vzdělávání v Opatření 3.3.1 

Název projektu/aktivity 
Vazba na další 
Opatření 

Orientační 
náklady (Kč) 

Zdroj financování 
Termín 
realizace 

Realizátor Indikátor 

Záměr přes šablony – I/2.3b; I/2.3a  27 008 OP VVV 2016–2018 MŠ Valkeřice 
3F 
3G 

Beseda s policistou + návštěva dopravního hřiště 
Hopsárium – dopravní výchova 

 5 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 MŠ Horní Habartice 3G 

Návštěva mobilního planetária  5 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 MŠ Horní Habartice 3G 

Rozvoj pravidelné spolupráce s Městskou knihovnou, 
zajištění podmínek pro rozšíření forem spolupráce 
(např. besedy se zajímavými osobnostmi z literární 
oblasti, čtení s dětmi apod.) 

5.1.1 30 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Na Pěšině, 
Děčín 

3G 

Zajištění podmínek pro zapojení mateřských škol do 
zábavně-výukových programů k rozvoji matematické 
pregramotnosti (např. používání matematiky v běžném 
životě a praxi) 

5.1.1 30 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Na Pěšině, 
Děčín 

3G 
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Podpora vzájemné spolupráce pedagogů v mateřských 
školách a sdílení zkušeností v oblasti čtenářské 
pregramotnosti (např. formou workshopů, vzájemných 
hospitací) 

5.1.1 35 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Na Pěšině, 
Děčín 

3G 

Zajištění podmínek pro rozvoj koutků zábavné logiky a 
her (včetně jejich vybavení hrami, audiovizuální a ICT 
technikou) 

 50 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Na Pěšině, 
Děčín 

3G 

Zajištění podmínek pro rozvoj činnosti čtenářských 
dílen nebo koutků (včetně doplňování fondu knihami a 
audioknihami, dále vybavení audiovizuální a ICT 
technikou a dalšími pomůckami) 

 80 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Na Pěšině, 
Děčín 

3G 

Záměr přes šablony – I/2.3b; I/2.3a  81 024 OP VVV 2017–2019 MŠ Riegrova, Děčín 
3F 
3G 

Záměr přes šablony – I/2.3a  6 752 OP VVV 2017–2019 ZŠ a MŠ Markvartice 
3F 
3G 

Záměr přes šablony – I/2.3b; I/2.3a  40 512 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Staré město 
– Březová, Děčín 

3F 
3G 

Záměr přes šablony – I/2.3b; I/2.3a  54 016 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Vojanova, 
Děčín 

3F 
3G 

Záměr přes šablony – I/2.3b; I/2.3a  40 512 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Želenice - 
Školní, Děčín 

3F 
3G 

Záměr přes šablony – I/2.3a  54 016 OP VVV 2017–2019 
MŠ Klostermannova, 
Děčín 

3F 

Záměr přes šablony – I/2.3b; I/2.3a  40 512 OP VVV 2017–2019 
Speciální mateřská 
škola Vilík 

3F 
3G 

Záměr přes šablony – I/2.3b; I/2.3a  27 008 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Na Pěšině, 
Děčín 

3F 
3G 

Záměr přes šablony – I/2.3b; I/2.3a  67 520 OP VVV 2017–2019 MŠ Liliová, Děčín 
3F 
3G 

Doplňování knižního fondu, deskové hry  10 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2018 
ZŠ a MŠ Želenice – 
Školní 

3G 
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Tabulka č. 23 Aktivity plánované ve spolupráci v Opatření 3.3.1 

Název projektu/aktivity 
Vazba 
na další 
Opatření 

Orientačn
í náklady 
(Kč) 

Zdroj financování 
Termín 
realizace 

Realizátor Spolupráce Indikátor 

Spolupráce s dětmi ze ZŠ – společné čtení, 
exkurze a náslech 

 10 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2018 
ZŠ a MŠ Želenice 
– Školní, Děčín 

spolupráce se ZŠ a MŠ 
Školní a Weberova 

3G 
3H 

Spolupráce s pedagogy v ZŠ, školení 5.1.1 5 000 DVPP 2018 
ZŠ a MŠ Želenice 
– Školní, Děčín 

spolupráce se ZŠ a MŠ 
Školní a Weberova 

3G 
3H 

Návštěvy divadla, knihoven, klub čtenářské 
gramotnosti, deskové hry 

 200 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ 
Máchovo 
náměstí, Děčín 

Městské divadlo, 
knihovna 

3G 
3H 

MŠ – výlety za poznáním  30 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Svět 
Děčín 

Zaměstnavatelé 
3G 
3H 

Aktivity rozvoje čtenářské pregramotnosti vč. 
cizích jazyků a vybavení pomůckami sdílení 
specialistů 

 2 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2019 
ZŠ a MŠ Březiny 
– Kosmonautů 

Muzeum, Knihovna, 
Zámek, Kino, Divadlo, 
MŠ Děčín 

3G 
3H 

Aktivity rozvoje logického myšlení, rozvoj 
matematické pregramotnosti včetně vybavení 

 2 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2019 
ZŠ a MŠ Březiny 
– Kosmonautů 

MŠ Děčín/ zatím není 
upřesněno, co která 
škola bude 
zabezpečovat/ 

3G 
3H 
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Priorita 4: Zájmové a neformální vzdělávání 

Cíl 4.1: Propojení škol a organizací poskytujících neformální a zájmové vzdělávání. 

 

 

Opatření 4.1.1 Navazování systematické spolupráce škol a organizací poskytujících neformální vzdělávání 

Aktivity Opatření 4.1.1 

Pozn. pouze aktivity spolupráce, vyplývající z definice Opatření. 

Tabulka č. 24 Aktivity plánované ve spolupráci v Opatření 4.1.1 

Název projektu/aktivity 
Vazba na 
další 
Opatření 

Orientační 
náklady 
(Kč) 

Zdroj financování 
Termín 
realizace 

Realizátor Spolupráce Indikátor 

Ladovská zima – vystoupení, výstava  1 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017 
ZUŠ Děčín, 
Libverda 

Školy v území 
4A 
4B 

Skřítkiáda – akce pro širokou veřejnost 
zaměřená na společné smysluplné trávení 
volného času rodin 

 30 000 OŠK, vlastní 2017 
Rákosníček 
Děčín,z.s. 

Organizace, 
veřejnost 

4A 
4B 

Koncert Zámek  1 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017 ZUŠ Děčín ZŠ, MŠ, Zámek 
4A 
4B 

Metodická sobota Teplice  1 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017 ZUŠ Děčín 
Konzervatoř 
Teplice 

4A 
4B 

Odpoledne pro seniory  1 500 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 

2017 ZUŠ Děčín Magistrát 
4A 
4B 
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školy) 

Soustředění kytarové třídy Srbská Kamenice  2 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017 ZUŠ Děčín ZŠ, MŠ 
4A 
4B 

Adventní koncerty  2 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017 ZUŠ Děčín ZŠ 
4A 
4B 

Broumovská klávesa  3 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017 ZUŠ Děčín ZUŠ Broumov 
4A 
4B 

Koncert pěveckých sborů-Synagoga Děčín  3 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017 ZUŠ Děčín Synagoga 
4A 
4B 

Soustředění Pěveckých sborů 2x  3 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017 ZUŠ Děčín ZŠ 
4A 
4B 

Absolventský koncert  4 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017 ZUŠ Děčín ZŠ 
4A 
4B 

Metodické soboty  5 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017 ZUŠ Děčín Konzervatoř 
4A 
4B 

Vánoční koncert  12 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017 ZUŠ Děčín ZŠ, MŠ 
4A 
4B 

Závěrečný koncert k 300 výročí narození M. 
Terezie- divadlo Děčín 

 15 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017 ZUŠ Děčín divadlo 
4A 
4B 

Korfbal do škol/úvod seznámení se 
s metodikou výuky korfbalu pro cílové skupiny 
tj. 1. -5. třídy ZŠ 

 60 000 

MŠMT a 
UKr 
MM DC 
ČKS 

2017–2018 SK TKC Děčín 
ZŠ Březová 
ZŠ Bynov 
ZŠ Kamenická 

4A 
4B 
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Týden pro seniory - Aktivity zaměřené na 
seniory, přednášky, volné vstupné, výlet atd. 

 5 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje) 

2017–2018 ZOO Děčín 
Magistrát města 
Děčín, Domovy 
pro seniory atd. 

4A 
4B 

Týden bílé hole - Program, při kterém si všichni 
vyzkouší, jak přírodu vnímají nevidomí či 
zrakově postižení. 

 5 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje) 

2017–2018 ZOO Děčín ZŠ, střední školy 
4A 
4B 

Přednáška (cestopisná, přírodovědecká, 
ekologická) 

 10 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje) 

2017–2018 ZOO Děčín 
Městská 
knihovna Děčín 

4A 
4B 

Hurá Zoo Škola! - Výukově-zážitkový program 
vždy na vybrané téma, v roce 2017 je to 
program Dlouhá cesta lososa. 

 10 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje) 

2017–2018 ZOO Děčín MŠ, ZŠ 
4A 
4B 

Příměstský tábor v zoo - Děti tráví týden 
aktivitami v zoo, učí se hrou zajímavým věcem 
v oblasti ochrany přírody 

 50 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje) 

2017–2018 ZOO Děčín ZŠ, DDM 
4A 
4B 

Soutěže ZUŠ  5 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2018 ZUŠ Děčín ZŠ 
4A 
4B 

Soutěže ostatní  5 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2018 ZUŠ Děčín ZŠ 
4A 
4B 

Závěrečný koncert - divadlo Děčín  15 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2018 ZUŠ Děčín divadlo 
4A 
4B 
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Priorita 4: Zájmové a neformální vzdělávání 

Cíl 4.2: Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělání. 

 

 

Opatření 4.2.1 Úpravy prostor v souvislosti s klíčovými kompetencemi v zájmovém a neformálním vzdělávání 

Aktivity Opatření 4.2.1 

Pozn. Veškeré aktivity spadající pod toto Opatření jsou již uvedeny v SR MAP, toto Opatření je bez tabulkové přílohy. 

 

Opatření 4.2.2 Vybavení pro rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání 

Aktivity Opatření 4.2.2 

Pozn. Aktivity Infrastruktury, které spadají pod toto Opatření, jsou již uvedeny v SR MAP. 

Tabulka č. 25 Aktivity plánované ve spolupráci v Opatření 4.2.2 

Název projektu/aktivity 
Vazba na 
další 
Opatření 

Orientační 
náklady 
(Kč) 

Zdroj financování 
Termín 
realizace 

Realizátor Spolupráce Indikátor 

Vybavení učebny ZOO Školy - (nové pracovní 
stolky, tablety) 

 300 000 Interreg VA 2018 ZOO Děčín 
Se všemi 
vzdělávacími 
institucemi 

4C 
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Priorita 4: Zájmové a neformální vzdělávání 

Cíl 4.3: Rozšíření nabídky neformálního a zájmového vzdělávání. 

 

 

Opatření 4.3.1 Rozšíření aktivit neformálního a zájmového vzdělávání 

 
Aktivity Opatření 4.3.1 

Tabulka č. 26 Aktivity jednotlivých aktérů vzdělávání v Opatření 4.3.1 

Název projektu/aktivity 
Vazba na další 
Opatření 

Orientační 
náklady (Kč) 

Zdroj financování 
Termín 
realizace 

Realizátor Indikátor 

Jazykové kurzy – pro začátečníky i pokročilé, dopolední i 
odpolední (angličtina, němčina, francouzština, italština, 
portugalština, ruština, čeština pro cizince). 

 10 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje) 

2017–2018 Knihovna Děčín 4E 

Ostatní kurzy: Animace pro děti, Péče o zahradu, 
Fotografické kurzy pro děti i dospělé, Tvůrčí psaní 

 10 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje) 

2017–2018 Knihovna Děčín 4E 

Počítačové kurzy – pro začátečníky i pokročilé, Excel, 
Word, Tvorba webových stránek (vhodné i pro 
občanská sdružení apod.), Úprava digitální fotografie aj 

 100 000 vlastní zdroje + VISK3 (MK) 2017–2018 Knihovna Děčín 4E 

Tabulka č. 27 Aktivity plánované ve spolupráci v Opatření 4.3.1 

Název projektu/aktivity 
Vazba na 
další 
Opatření 

Orientační 
náklady 
(Kč) 

Zdroj financování 
Termín 
realizace 

Realizátor Spolupráce Indikátor 

Výtvarné dílny pro veřejnost  4 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje) 

2017–2018 Knihovna Děčín Projekt Reformát 4E 

Programy pro školní kolektivy: keramické a  10 000 Dle podmínek dotačního 2017–2018 Knihovna Děčín Projekt Reformát, 4E 
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knihvazačské dílny, hudební workshop 
s našimi hudebními lektory, exkurze po 
knihovně, programy na míru dle dohody, 
autorská čtení apod. 

titulu (zatím vlastní zdroje) Hudební škola K. 
Suchánka 

Přednášky – pedagogické, cestovatelské, 
vlastivědné, zdravovědné 

 20 000 
Vlastní + dotace z programu 
Knihovna 21. století (MK) 

2017–2018 Knihovna Děčín 

ZOO Děčín, Správa 
CHKO Labské 
Pískovce, SPC Děčín, 
OPS České 
Švýcarsko, Husův 
sbor, Ústecká 
kulturní platforma 

4E 

Výstavy a vernisáže  10 000 
Vlastní + dotace z programu 
Knihovna 21. století (MK) 

2017–2018 Knihovna Děčín 
Fotoklub Děčín, 
projekt Reformát 

4E 

Kulturní akce (autorská čtení, divadla, 
workshopy) 

 60 000 
Vlastní + dotace z programu 
Knihovna 21. století (MK) 

2017–2018 Knihovna Děčín DDM Děčín 4E 

Korfbal do škol/školní soutěže – pomoc s 
organizací školních turnajů a nadstavby – 4 
kola během školního roku 

 40 000 
MŠMT a UKr 
MM DC 
ČKS 

2017–2018 SK TKC Děčín 
ZŠ Březová 
ZŠ Bynov 
ZŠ Kamenická 

4E 

 
 

Opatření 4.3.2 Zkvalitnění aktivit neformálního a zájmového vzdělávání 

Aktivity Opatření 4.3.2 

Tabulka č. 28 Aktivity jednotlivých aktérů vzdělávání v Opatření 4.3.2 

Název projektu/aktivity 
Vazba na další 
Opatření 

Orientační 
náklady (Kč) 

Zdroj financování 
Termín 
realizace 

Realizátor Indikátor 

Českokamenicko očima mladého výtvarníka  5 000 Grant Město ČK (Zřizovatel) 2017–2018 ZUŠ Česká Kamenice 4E 

Budeme se zpívat  5 000 Grant Město ČK (Zřizovatel) 2017–2018 ZUŠ Česká Kamenice 4E 

Vzdělávací zájezdy pro žáky  40 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 

2017–2018 ZUŠ Česká Kamenice 4E 
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školy) 

Kurzy účetnictví pro začátečníky  1 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje) 

2017–2018 Knihovna Děčín 4E 

Tabulka č. 29 Aktivity plánované ve spolupráci v Opatření 4.3.2 

Název projektu/aktivity 
Vazba na 
další 
Opatření 

Orientační 
náklady 
(Kč) 

Zdroj financování 
Termín 
realizace 

Realizátor Spolupráce Indikátor 

Barevná nota – výtvarná soutěž s vazbou na 
Mezinárodní hudební festival (koná se 
každoročně a každý rok je na jiné téma) 

5.1.1 20 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy a zřizovatele) 

2017–2018 
CDM Česká 
Kamenice 

ZUŠ Česká Kamenice 
MŠ Komenského ČK 
MŠ Palackého ČK 
ZŠ a gymnázium ČK 
ZŠ a MŠ Benešov n. 
Pl. 

4E 

Vzdělávací programy pro MŠ a ZŠ  5 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZUŠ Česká 
Kamenice 

Místní MŠ a ZŠ 4E 

Hudební výuka pro mládež a seniory – 
individuální i skupinová výuka na různé nástroje 

 10 000 

Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní + dary 
od dobrovolníků na 
vybavení učebny) 

2017–2018 Knihovna Děčín 
Hudební škola K. 
Suchánka 

4E 

Výtvarné kurzy pro děti i dospělé: šití, 
knihvazačství, keramika 

 50 000 

Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní + dary 
od dobrovolníků na 
vybavení učebny) 

2017–2018 Knihovna Děčín Projekt Reformát 4E 

Cyklus opakujících se aktivit podporující zdravý 
životní styl a pohyb u dětí 

 200 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní 
zdroje) 

2017–2018 
Rákosníček 
Děčín, z.s. 

VEŘEJNOST 4E 

Olympiáda MŠ a ŠD 
Pro MŠ a ŠD Děčín a okolí - 
Prevence dopravní výchova 

4.3.3 50 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní 
zdroje) 

2018 
DDM Děčín, 
Teplická 

MŠ a ZŠ v rámci 
Děčín a okolí 

4E 
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Priorita 4: Zájmové a neformální vzdělávání 

Cíl 4.4: Vyhovující prostory ZUŠ a rozvoj ZUŠ. 

 

 

Opatření 4.4.1 Zajištění bezbariérovosti a kapacitní zajištěnost ZUŠ 

Aktivity Opatření 4.4.1 

Pozn. Veškeré aktivity spadající pod toto Opatření jsou již uvedeny v SR MAP, toto Opatření je bez tabulkové přílohy. 

 

Opatření 4.4.2 Rozvoj vybavení a modernizace ZUŠ 

Aktivity Opatření 4.4.2 

Pozn. Veškeré aktivity spadající pod toto Opatření jsou již uvedeny v SR MAP, toto Opatření je tedy bez tabulkové přílohy. 

  



 

MAS Labské skály, z.s. 
ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s. 

 
 

39 

Priorita 5: Spolupráce, síťování a sdílení 

Cíl 5.1: Cílená spolupráce relevantních aktérů vzdělávání v území ORP Děčín. 

 

 

Opatření 5.1.1 Sdílení kapacit, infrastruktury a zkušeností aktérů vzdělávání 

Aktivity Opatření 5.1.1 

Tabulka č. 30 Aktivity jednotlivých aktérů vzdělávání v Opatření 5.1.1 

Název projektu/aktivity 
Vazba na další 
Opatření 

Orientační 
náklady (Kč) 

Zdroj financování 
Termín 
realizace 

Realizátor Indikátor 

Výuková včelnice  1 000 000 

ESF a jiné národní zdroje - dle 
podmínek dotačního titulu, 
zdroje zřizovatele, vlastní 
zdroje, granty 

2017–2018 
Spolek nad Ploučnicí, 
z.s. 

5A 

Rozvoj pravidelné spolupráce s DDM, Oblastním 
muzeem atd., zajištění podmínek pro rozšíření forem 
spolupráce (např. exkurze) 

 25 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 ZŠ a MŠ Na Pěšině 5A 

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v oblasti čtenářské 
gramotnosti (např. vzájemné hospitace, tandemová 
výuka) 

1.3.1 70 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 ZŠ a MŠ Na Pěšině 5A 

Regionální učebnice vlastivědy  200 000 
ESF a jiné národní zdroje - dle 
podmínek dotačního titulu, 
vlastní zdroje, granty 

2018 MAS Labské skály, z.s. 5A 

 

 

 



 

MAS Labské skály, z.s. 
ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s. 

 
 

40 

Tabulka č. 31 Aktivity plánované ve spolupráci v Opatření 5.1.1 

Název projektu/aktivity 
Vazba na 
další 
Opatření 

Orientační 
náklady 
(Kč) 

Zdroj financování 
Termín 
realizace 

Realizátor Spolupráce Indikátor 

Using Nature as a Forceful Learning Arena 1.6.1 1 566 000 ESIF (Erasmus+) 2015–2018 ZŠ A MŠ JURTA 
Lesní MŠ Velká 
Británie, 
Skotsko, Norsko 

5A 

Záměr přes šablony – I/3.3  22 056 OP VVV 2016–2018 MŠ Jílové Rodiče dětí 
5A 
5D 

Ověřené metody podporující inkluzivní 
vzdělávání formou dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků 

1.2.1 315 440 OP VVV 2016–2018 
Magistrát města 
Děčín 

Organizace 
Člověk v tísni, ZŠ 
Děčín 

5A 

Podpora prostřednictvím asistentů pedagoga 1.2.1 10 612 800 OP VVV 2016–2018 
Magistrát města 
Děčín 

Organizace 
Člověk v tísni, ZŠ 
Děčín 

5A 

Podpora školních poradenských pracovišť 1.2.1 14 856 000 OP VVV 2016–2018 
Magistrát města 
Děčín 

Organizace 
Člověk v tísni, ZŠ 
Děčín 

5A 

Záměr přes šablony – II/2.9b; II/2.9a; I/3.3; I/2.6 1.3.1 127 336 OP VVV 2016–2018 ZŠ a MŠ Huntířov 
Rodiče dětí a 
žáků 

5A 
1E 
5D 

Záměr přes šablony – I/3.3  44 112 OP VVV 2016–2018 
MŠ Horní 
Habartice 

ZŠ a MŠ Benešov 
n. Pl., Rodiče 
dětí a žáků 

5A 
5D 

Záměr přes šablony – I/3.3; I/2.6  103 556 OP VVV 2016–2018 MŠ Valkeřice 

2 pražské MŠ, 
MŠ z okolních 
obcí, Rodiče dětí 
a žáků 

5A 
5D 

Záměr přes šablony – II/4.1; II/2.9b; I/3.3 1.3.1 76 384 OP VVV 2016–2018 
ZŠ a MŠ Benešov 
nad Ploučnicí 

ZŠ a MŠ 
Markvartice, 
Rodiče dětí a 
žáků 

5A 
1E 
5D 

Záměr přes šablony – II/2.9b; II/2.9a; I/3.3; I/2.6  127 336 OP VVV 2016–2018 ZŠ a MŠ Huntířov 
Rodiče dětí a 
žáků 

5A 
5D 

Metodická podpora pedagogů při práci 1.2.1 1 331 714 OP VVV 2016–2019 Magistrát města Organizace 5A 
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s heterogenní skupinou Děčín Člověk v tísni, ZŠ 
Děčín 

Výměnný pobyt v SRN – žáci 
Hrazeno německou stranou, vyjma dopravy 
(jazyky) 

 20 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017 
ZŠ a MŠ Benešov 
nad Ploučnicí 

Pestalozzi 
Gymnasium 
Heidenau 

5A 

Kurz keramické tvorby – 
o prázdninách, pro pedagogy vlastní i z okolních 
škol, třídenní (polytechnika – pedagogové) 

 30 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017 
ZŠ a MŠ Benešov 
nad Ploučnicí 

Okolní školy 5A 

Vánoční trhy škol + vystoupení Škol na Husově 
náměstí 

 20 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní 
zdroje) 

2017 
DDM Děčín, 
Teplická 

ZŠ Děčín 
(primárně 
Máchovo nám.) 

5A 

Záměr přes šablony – I/2.6  8 492 OP VVV 2017–2019 
MŠ Palackého 
Česká Kamenice 

MŠ Děčín 5A 

Záměr přes šablony – II/4.1  22 056 OP VVV 2017–2019 
Křesťanská 
základní škola 
Nativity, Děčín 

Rodiče dětí a 
žáků 

5A 
5D 

Záměr přes šablony – I/3.3  22 056 OP VVV 2017–2019 
MŠ Komenského 
Česká Kamenice 

Rodiče dětí a 
žáků 

5A 
5D 

Záměr přes šablony – I/3.3; I/2.6  127 264 OP VVV 2017–2019 
MŠ Riegrova, 
Děčín 

MŠ v ORP Děčín, 
rodiče 

5A 
5D 

Záměr přes šablony – I/2.6  8 492 OP VVV 2017–2019 MŠ Těchlovice Okolní MŠ 5A 

Záměr přes šablony – II/4.1; I/3.3  44 112 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Dolní 
Habartice 

ZŠ a MŠ Benešov 
n. Pl., Rodiče 
dětí a žáků 

5A 
5D 

Záměr přes šablony – II/2.9a; II/2.10; I/3.3; I/2.6 1.3.1 112 924 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ 
Markvartice 

ZŠ a MŠ 
Benešov n. 
Pl., Rodiče 
dětí a žáků 

5A 
5D 
1E 

Záměr přes šablony – II/2.9b; II/2.9a; II/2.10; 
I/3.3; I/2.6 

1.3.1 227 500 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Vojanova, 
Děčín 

Rodiče dětí a 
žáků 

5A 
1E 
5D 

Záměr přes šablony – II/2.9a 1.3.1 16 136 OP VVV 2017–2019 
ZŠ Dr. M. Tyrše, 
Děčín 

Rodiče dětí a 
žáků 

5A 
1E 

Záměr přes šablony – I/3.3  22 056 OP VVV 2017–2019 MŠ V Rákosí 
Rodiče dětí a 
žáků 

5A 
5D 
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Záměr přes šablony – I/2.6  33 968 OP VVV 2017–2019 
Speciální mateřská 
škola Vilík 

MŠ v území 5A 

Záměr přes šablony – II/2.10  59 444 OP VVV 2017–2019 

Speciální základní 
škola, Speciální 
mateřská škola a 
Praktická škola, 
Děčín 

ZŠ v území 5A 

Záměr přes šablony – II/4.1; I/3.3  66 168 OP VVV 2017–2019 ZŠ a MŠ Jurta 
Rodiče dětí a 
žáků 

5A 
5D 

Záměr přes šablony – II/2.9e; II/2.9b; II/2.9a; 
I/3.3; I/2.6 

1.2.1 
1.3.1 

151 992 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Na Pěšině, 
Děčín 

Rodiče dětí a 
žáků 

5A 
5D 
1E 

Záměr přes šablony – I/3.3  22 056 OP VVV 2017–2019 
ZŠ a MŠ Svět, 
Děčín 

Rodiče dětí a 
žáků 

5A 
5D 

Záměr přes šablony – II/4.1  88 224 OP VVV 2017–2019 ZŠ Jílové 
Okolní školy 
Rodiče dětí a 
žáků 

5A 
5D 

Záměr přes šablony – II/2.9b; II/2.9a 1.3.1 161 360 OP VVV 2017–2019 ZŠ Na Stráni, Děčín ZŠ v území 
5A 
1E 

Záměr přes šablony – I/3.3; I/2.6  130 684 OP VVV 2017–2019 MŠ Liliová, Děčín 
ZŠ + MŠ území 
+ rodiče 
(setkávání) 

5A 
5D 

Záměr přes šablony – I/3.3; I/2.6  61 096 OP VVV 2017–2019 MŠ Velká Bukovina 

MŠ Palackého 
(Kaštánek) Česká 
Kamenice, 
Rodiče dětí a 
žáků 

5A 
5D 

Záměr přes šablony – II/2.9b; II/2.9a 1.3.1 64 544 OP VVV 2017–2019 

Speciální základní 
škola a Praktická 
škola Česká 
Kamenice 

Vzájemné 
spolupráce 
pedagogů 

5A 
1E 

Letecký modelář  20 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní 

2017–2018 
DDM Děčín, 
Teplická 

Letecký modelář 
ČR + Polsko 

5A 
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zdroje) 

Dopravní den - prevence, dopravní výchova  30 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní 
zdroje) 

2017–2018 
DDM Děčín, 
Teplická 

MŠ Děčín a okolí, 
BESIP, policie 

5A 

DANCE – taneční soutěž  100 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní 
zdroje) 

2017–2018 
DDM Děčín, 
Teplická 

Místní akce 
s celorepubli-
kovou účastí 

5A 

Olympiáda – okresní kola (34 olympiád) 
znalostní i sportovní 

 200 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní 
zdroje) 

2017–2018 
DDM Děčín, 
Teplická 

ZŠ, MŠ, SŠ i spec. 
(celý okres) 

5A 

Výjezdní zasedání – sdílení zkušeností 
pracovníků a vedení MŠ 

 40 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím zdroje 
zřizovatele) 

2017–2018 
MŠ 
Klostermannova, 
Děčín 

Ostatní MŠ v 
území 

5A 

Sdílení zkušeností s kolegy (vedoucí pracovníci) 
„výjezdní zasedání“ 

 40 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím zdroje 
zřizovatele) 

2017–2018 
MŠ Riegrova, 
Děčín 

 MŠ v území 5A 

Soutěž v poskytování první pomoci  2 500 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 

Výchovný ústav, 
dětský domov se 
školou, středisko 
výchovné péče, ZŠ, 
střední škola a 
školní jídelna – 
Boletice 

SZŠ Děčín + žáci 
ZŠ z jiných 
zařízení (cca 8 
škol) 

5A 

Podpora spolupráce mezi základními školami a 
potenciálními budoucími pracovišti, zajištění 
podmínek pro realizaci exkurzí do těchto 
pracovišť, vytvoření databáze kontaktů 
takových pracovišť  

1.5.1 50 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Na Pěšině, 
Děčín 

Střední škola 
lodní dopravy a 
technických 
řemesel, ZŠ 
Vojanova 

5A 

Podpora spolupráce mezi školami, sdílení 
zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti 
matematické gramotnosti (např. formou 
workshopů nebo konferencí), zařazení setkávání 
s prvky mentoringu 

1.3.1 60 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ a MŠ Na Pěšině, 
Děčín 

ZŠ Vojanova 5A 

Workshopy pro výchovné poradce, semináře a 
školení, pravidelná setkávání výchovných 

1.5.1 10 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 

2017–2018 
ZŠ Dr. M. Tyrše, 
Děčín 

SŠ v okolí 
zaměstnavatelé 

5A 
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poradců školy) v okolí 

Spolupráce škol Děčín - Historie Děčína  70 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

2017–2018 
ZŠ Kamenická, 
Děčín 

ZŠ město Děčín 5A 

Den dětí ve spolupráci s nízkoprahovým 
centrem Boletice – začleňování 

 20 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní 
zdroje) 

2018 
DDM Děčín, 
Teplická 

nízkoprahovým 
centrem Boletice 

5A 

Den plný her 
Den dětí široká veřejnost 

 30 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní 
zdroje) 

2018 
DDM Děčín, 
Teplická 

ZOO, červený 
kříž 

5A 

Mladé Labe – přehlídka volnočasových aktivit 
organizací Děčína 

 80 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní 
zdroje) 

2018 
DDM Děčín, 
Teplická 

ZOO, červený 
kříž, hasiči, 
policie, 
nízkoprahové 
centra (přehlídka 
volnočasových 
aktivit města 
děčína) 

5A 

Výměnné společné akce mezi MŠ   45 000 OP VVV 2018 
MŠ Boletice – 
Májová, Děčín 

MŠ 5A 

Exkurze – vzdělávací akce, besedy 
Společné akce s rodiči 

  80 000 OP VVV 2018 
MŠ Boletice – 
Májová, Děčín 

Veřejnost 5A 

Výjezdní porada, zasedání, výměna zkušeností 
vedoucích MŠ 

  40 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím zdroje 
zřizovatele) 

2018 
MŠ Boletice – 
Májová, Děčín 

Vedoucí MŠ 5A 

Spolupráce se ZŠ ve stejném regionu  60 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím zdroje 
zřizovatele) 

2018 
MŠ Boletice – 
Májová, Děčín 

ZŠ 5A 

Výjezdní zasedání, sdílení zkušeností vedoucích 
pracovníků MŠ 

 40 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím zdroje 
zřizovatele) 

2018 Ostatní MŠ v Dc  MŠ v území 5A 

Svatý Jiří - akce ve spolupráci se Skautem - 
ekovýchova 

 30 000 
Dle podmínek dotačního 
titulu (zatím vlastní 
zdroje) 

2018 Skaut DDM Děčín 5A 

10. ročník Olympiády malotřídních škol  10 000 Dle podmínek dotačního 2018 ZŠ a MŠ Heřmanov Malotřídní školy 5A 
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titulu (zatím vlastní zdroje 
školy) 

v okolí 

Klíčové kompetence ve vzdělávání pro 21. 
století 

1.6.1 3 996 000 ESIF (Erasmus+) 2018–2020 ZŠ a MŠ Jurta 

MŠ/ZŠ/SŠ Velká 
Británie, Norsko, 
Německo, 
Španělsko 

5A 

Škola dnes 1.5.1 1 269 000 ESIF (OP VVV, OPZ) 2018–2020 ZŠ A MŠ Jurta 

Místní komunita 
– žáci, rodiče, 
sousedé, 
zaměstnavatelé, 
instituce 

5A 

Badatelsky orientované vzdělávání 
1.2.1 
1.6.1 
3.1.1 

2 106 000 
ESIF (Program spolupráce 
Sasko-ČR) 

2018–2020 ZŠ A MŠ Jurta MŠ/ZŠ Sasko 5A 
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Priorita 5: Spolupráce, síťování a sdílení 

Cíl 5.2: Excelentní vzdělávací prostory. 

 

 

Opatření 5.2.1 Realizace IQ parku (věda, řemesla, digitální technologie, zemědělství, příroda) 

Aktivity Opatření 5.2.1 

Pozn. Takové aktivity nebyly v území identifikovány 
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Číselník indikátorů 

kód Název indikátoru 

1A Počet projektů řešících bezbariérovost škol v ZŠ. 

1B Počet projektů řešících učebny a vybavení pro klíčové kompetence v ZŠ. 

1C Počet škol zapojených do čerpání z IROP. 

1D Počet absolventů DPVV v ZŠ. 

1E 
Počet aktivit pedagogických pracovníků zaměřených na jejich síťování, sdílení zkušeností, počet výměnných aktivit, 
hospitací na školách. 

1F 
Počet úvazků školních psychologů, asistentů pedagoga i nepedagogických pracovníků podpořených z projektu OP 
VVV. 

1G 
Počet absolventů zapojených do vzdělávání v oblasti rozvoje matematické a čtenářské gramotnosti – počet 
realizovaných projektů z OP VVV. 

1H 
Počet projektů zavádějících a zkvalitňujících výukové metody realizované ve školách na podporu matematické a 
čtenářské gramotnosti. 

1I Počet společných aktivit škol a školských zařízení v souvislosti s matematickou a čtenářskou gramotností. 

1J Počet aktivit se zapojením subjektů (podniků, SŠ, odborných škol) podporujících polytechnické vzdělávání. 

1K Počet projektů (dílen, učeben, laboratoří apod.) polytechnického vzdělávání.  

1L Počet vzdělávacích akcí zaměřených na polytechnické vzdělávání. 

1M Počet projektů/ aktivit řešících kvalitní kariérové poradenství.  

1N 
Počet společných aktivit ZŠ, SŠ, UŠ, zaměstnavatelů v oblasti kariérového poradenství (účast na dnech otevřených 
dveří, exkurze, besedy). 

1O 
Počet aktivit/projektů realizovaných ve školách pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí v rámci spolupráce 
škol. 

1P Počet aktivit/projektů realizovaných ve školách pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí. 

1Q Počet žákovských projektů. 

2A Počet projektů řešící rekonstrukce škol a školských zařízení. 

2B Počet projektů řešící zkvalitňování školských objektů. 

3A Počet projektů řešící bezbariérovost předškolních zařízení. 

3B Počet projektů řešících investice do infrastruktury a vybavení do předškolního vzdělávání. 

3C Počet absolventů DVPP v MŠ. 

3D Počet projektů řešících vzdělávací pomůcky pro MŠ. 

3E Počet úvazků pedagogických i nepedagogických pracovníků podpořených z projektů OP VVV. 

3F 
Počet absolventů zapojených do vzdělávání v oblasti rozvoje matematické a čtenářské pregramotnosti – počet 
realizovaných projektů z OP VVV. 

3G 
Počet cílených projektů k rozvoji matematické a čtenářské pregramotnosti, výuky cizích jazyků a polytechnické 
výchovy. 

3H Počet projektů aktivit v oblastech předškolního vzdělávání ve spolupráci s dalšími aktéry. 

4A Počet společných aktivit s dětmi/žáky. 

4B Počet zapojených škol do aktivit neformálního a zájmového vzdělávání. 

4C Počet projektů řešících investice do vybavení.  

4D Počet projektů zacílených na stavební úpravy či rekonstrukce. 

4E Počet kurzů/kroužků/dalších aktivit neformálního nebo zájmového vzdělávání. 

4F Počet škol/školských zařízení, DDM, NNO zapojených do čerpání z OP VVV 

4G Počet projektů řešící rozvoj ZUŠ 

5A Počet projektů/aktivit ve spolupráci více aktérů vzdělávání 

5B Počet sdílených kapacit. 

5C Počet projektů na excelentní vzdělávací prostory. 

5D Počet aktivit ve spolupráci s rodiči dětí a žáků 

Tyto indikátory budou sledovány v rámci vyhodnocení pouze procentuálně, tedy kolik z plánovaných 
aktivit, nebo jejich částí se podařilo ve sledovaném období uskutečnit. 
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Zkratky šablon 

Kód 
šablon 

Název šablon 

I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ 

I/1.2 Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ 

I/1.3 Školní psycholog – personální podpora MŠ  

I/1.4 Sociální pedagog – personální podpora MŠ  

I/1.5 Chůva – personální podpora MŠ 

I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin 

I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin 

I/2.3 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská 
pregramotnost, Matematická pregramotnost, Inkluze) 

I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 

I/2.5 Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize 

I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 

I/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ 

I/3.2 Individualizace vzdělávání v MŠ 

I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

II/1.1 Školní asistent – personální podpora ZŠ 

II/1.2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ 

II/1.3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ  

II/1.4 Sociální pedagog – personální podpora ZŠ  

II/2.1 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská 
gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze) 

II/2.2 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin varianty: Čtenářská 
gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring) 

II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 32 hodin 

II/2.4 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin (varianty: Čtenářská 
gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring) 

II/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 56 hodin 

II/2.6 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin (varianty: Čtenářská 
gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring) 

II/2.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 80 hodin 

II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 

II/2.9 
Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, 
Inkluze) 

II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ) 

II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ 

II/2.12 CLIL ve výuce na ZŠ 

II/2.13 Nové metody ve výuce na ZŠ varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze) 

II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ  

II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

II/3.4 Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 
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PŘEHLED ZŠ A MŠ V SO ORP DĚČÍN  
zapojených do projektu MAP vzdělávání pro SO ORP Děčín 

 

PŘEHLED ZŠ A MŠ V SO ORP DĚČÍN 

obec 
poř. 

č. 
Školy a školská zařízení  

ZŠ MŠ 

I. 
stupeň 

II. 
stupeň 

Spec. 
ZŠ 

MŠ 
Spec. 
MŠ 

Arnoltice 1 Mateřská škola Arnoltice, okres Děčín       1   

Benešov n/Pl 2 
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad 
Ploučnicí, příspěvková organizace 

1 1 1 1   

Česká Kamenice 

3 
Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká 
Kamenice 

1 1       

4 
Speciální základní škola a Praktická škola, Česká 
Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková 
organizace 

    1     

5 
Mateřská škola, Česká Kamenice, Komenského 
182, příspěvková organizace 

      1   

6 
Mateřská škola, Česká Kamenice, Palackého 141, 
příspěvková organizace 

      1   

Děčín 

7 
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 
1544/5, příspěvková organizace 

1 1   1   

8 
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, 
Kosmonautů 177, příspěvková organizace 

1 1   1   

9 
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 
369/25, příspěvková organizace 

1 1   1   

10 
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo 
nám., příspěvková organizace 

1 1   1   

11 
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, 
Vojanova 178/12, příspěvková organizace 

1 1   1   

12 
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na 
Pěšině 330, příspěvková organizace 

1 1   1   

13 
Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, 
příspěvková organizace 

1 1       

14 
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, 
příspěvková organizace 

1 1       

15 
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková 
organizace 

1 1       

16 
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, 
příspěvková organizace 

1 1       

17 
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, 
Vrchlického 630/5, příspěvková organizace 

1 1       

18 
Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a 
Praktická škola, Děčín, příspěvková organizace 

    1 1 1 

19 
Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko 
výchovné péče, základní škola, střední škola a 
školní jídelna, Děčín XXXII, Vítězství 70 

1 1       

20 Základní škola a Lesní mateřská škola Jurta 1     1   

21 Křesťanská základní škola Nativity   1       

22 
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, 
příspěvková organizace 

      1   

23 
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková 
organizace 

      1   

24 
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, 
příspěvková organizace 

      1   

25 
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, 
příspěvková organizace 

      1   

26 Soukromá základní škola a mateřská škola Svět 1     1   

27 Mateřská škola V Rákosí       1   

28 Speciální mateřská škola Vilík       1 1 



Dobkovice 29 Základní škola a Mateřská škola Dobkovice 1     1   

Dobrná 30 Mateřská škola Dobrná       1   

Dolní Habartice 31 
Základní škola a Mateřská škola Dolní Habartice – 
příspěvková organizace 

1     1   

Heřmanov 32 
Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres 
Děčín 

1     1   

Horní Habartice 33 Mateřská škola Horní Habartice 6, okres Děčín       1   

Huntířov 34 
Základní škola a Mateřská škola Huntířov, 
příspěvková organizace 

1     1   

Janov 35 Mateřská škola Janov, okres Děčín       1   

Jetřichovice 36 
Základní škola a mateřská škola Jetřichovice - 
příspěvková organizace (pozastavená činnost) 

1     1   

Jílové 
37 

Základní škola Jílové, okres Děčín, příspěvková 
organizace 

1 1       

38 Mateřská škola Jílové, okres Děčín       1   

Ludvíkovice 39 
Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, 
příspěvková organizace 

1     1   

Malá Veleň 40 
Mateřská škola, Malá Veleň-Jedlka čp. 46, okres 
Děčín 

      1   

Malšovice 
41 Základní škola Malšovice, okres Děčín 1         

42 Mateřská škola Malšovice, okres Děčín       1   

Markvartice 43 Základní škola a Mateřská škola Markvartice 1 1   1   

Těchlovice 44 Mateřská škola, Těchlovice, okres Děčín       1   

Valkeřice 45 Mateřská škola Valkeřice       1   

Velká Bukovina 46 Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín       1   

Verneřice 47 Základní škola a Mateřská škola Verneřice 1 1   1   

celkem škol dle rozdělení na I. stupeň, II. stupeň, Speciální ZŠ a MŠ 
26 18 3 37 2 

84  

počet ZŠ celkem s rozdělením na I. stupeň, II. stupeň a Speciální ZŠ 47   

 

 

  



PŘEHLED ZŘIZOVATELŮ ZŠ A MŠ V SO ORP DĚČÍN  
zapojených do projektu MAP vzdělávání pro SO ORP Děčín 

P.č. Zřizovatel 
Primátor/starosta/ 
ostatní 

Adresa 

1 Obec Arnoltice Skála Jaroslav Mgr. č.p.34, 405 02 Arnoltice, pošta Děčín 

2 Město Benešov n/Pl. Ušák Filip Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov n/Pl 

3 Město Česká Kamenice Štejnarová Hana Ing. Náměstí Míru 219, 407 21 Č. Kamenice 

4 Statutární Město Děčín Blažková Marie Mgr. Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV. 

5 Obec Dobkovice Faltus Michal č.p.101, 407 03 Dobkovice 

6 Obe Dobrná Šrámková Libuše č.p.26, 407 41 Dobrná 

7 Obec Dolní Habartice Petrovický Petr č.p.178, 405 02 Dol.Habartice, pošta Děčín 

8 Obec Heřmanov David František č.p.13, 405 02 Heřmanov, pošta Děčín 

9 Obec Horní Habartice Donát Ladislav č.p.187, Hor.Habartice, pošta Děčín 

10 Obec Huntířov Fajáková Renata č.p.126, , 405 02 Huntířov, pošta Děčín 

11 Obec Janov Kotková Ladislava č.p.235, , 405 02 Janov, pošta Děčín 

12 Obec Jetřichovice Kny Marek č.p.24, 407 16 Jetřichovice 

13 Město Jílové Kalvas Miroslav Mírové nám. 280, 407 01 Jílové 

14 Obec Ludvíkovice Šturma Jiří (neuvol.) č.p.71, 407 13 Ludvíkovice 

15 Obec Malá Veleň Růžička Václav č.p.46, 405 02 Malá Veleň, pošta Děčín 

16 Obec Malšovice Vejnar Tomáš č.p.16, 405 02 Malšovice, pošta Děčín 

17 Obec Markvartice Renka Tomáš č.p.280, 407 42 Markvartice 

18 Obec Těchlovice Hýlová Jaroslava č.p.37, 405 02 Těchlovice, pošta Děčín 

19 Obec Valkeřice Roller František č.p.299, 407 24 Valkeřice 

20 Obec Velká Bukovina Kucharovič Jaroslav č.p.178, 407 29 Velká Bukovina 

21 Obec Verneřice Zygula Daniel Ing. Mírové náměstí 138, 407 25 Verneřice 

22 Ústecký kraj Bubeníček Oldřich 
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 
400 02 Ústí nad Labem 

23 MŠMT 
Ministr 
Štech Stanislav prof. 
PhDr. CSc. 

Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 

24 JURTA, o.p.s. David Landsperský  Pěší 9, Děčín XXXIII-Nebočady, 405 02 Děčín 

25 
Česká provincie 
Tovaryšstva Ježíšova 

P. František Hylmar 
SJ 

Ječná 505/2, Nové Město, 120 00 Praha 2 

26 
Montessori centrum 
Děčín, o.s. 

Ing. Martina Edrová Dobrovského 1402/2, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 

27 Mateřské centrum  Lucie Hašková Severní 1495/4, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 

28 Ivana Poschová Bc. Ivana Poschová U Korkárny 71, Děčín XX-Nová Ves, 405 05 Děčín 
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PŘEHLED ZŘIZOVATELŮ OSTATNÍCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH 
ZAŘÍZENÍ A SPOLKY S PÉČÍ O DĚTI A MLÁDEŽ  

zapojených do projektu MAP vzdělávání pro SO ORP Děčín  

P.č. Název zřizovatele 
Primátor/starosta/o
statní 

Adresa 

1 
Rodinné centrum 
Medvídek 

Andrea Kulíková Opletalova 673, 407 22 Benešov n/Pl 

2 Město Benešov n/Pl. Ušák Filip Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov n/Pl 

3 Město Česká Kamenice Štejnarová Hana Ing. Náměstí Míru 219, 407 21 Č. Kamenice 

4 Statutární město Děčín Blažková Marie Mgr. Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV. 

5 Ústecký kraj Bubeníček Oldřich 
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 
400 02 Ústí nad Labem 

6 
Mateřské centrum 
Bělásek 

Hana Pacinová 
Yveta Janíková 

Vojanova 178/12, Děčín 8, PSČ 405 02 

7 
Sportovní klub dětí a 
mládeže 

Mgr. Zuzana 
Rejnartová 

Riegrova 10, 405 01 Děčín 2 Nové Město 

8 
Občanské sdružení 
Spektrum 

Martin Grűner  Sládkova 521/37, 405 01 Děčín 

9 
Junák – český skaut 
středisko "Úsvit" Děčín 
z.s. 

Jan. Janouch Dis. - Tik 
Dvořákova 16, 405 01 Děčín II 
 

10 
Mateřské centrum 
Sovička, o. s. 

Marie Králová Za Koupalištěm 312, Jílové, 40701 

11 
Rómské sdružení 
"Indigo Děčín" 

Miroslav Grajcar Sněžnická 94, 407 01 Jílové 

12 
Sportovní klub TKC 
Děčín, z.s. 

Ing. Milan Schwarz Křížová 19/11, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 

 

 

 

https://maps.google.cz/maps?q=Vojanova+178%2F12&hl=cs&ie=UTF8&sll=49.803763,15.474913&sspn=6.134292,16.907959&brcurrent=5,0,0&hnear=Vojanova+178%2F12,+405+02+D%C4%9B%C4%8D%C3%ADn&t=m&z=16
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Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV 

(http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). 

Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány 

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní 

obvod obce s rozšířenou působností Děčín 

 

 

 

 

 

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ MŠ, ZŠ 
Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000297 
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1.1 Vyhodnocení dotazníků MŠ 

Dotazníkové šetření proběhlo v měsíci 04/ 2016 a 05/ 2016 

Téma 

Celkem 

celkem 
hlasů 

celkem 
hlasů % 

vážené 
hlasy 

vážené 
hlasy % 

Polytechnická výchova 234 10 % 642 9 % 

Výchova uměním 195 8 % 600 8 % 

Výuka cizích jazyků 228 9 % 660 9 % 

Výuka matematiky a logiky 112 5 % 367 5 % 

Čtenářská pregramotnost 254 10 % 770 11 % 

Komunikační schopnosti 297 12 % 947 13 % 

Dostupnost vzdělávání 113 5 % 341 5 % 

Digitální kompetence 70 3 % 198 3 % 

Tělovýchova a sport 298 12 % 861 12 % 

Sociální a občanské kompetence 153 6 % 468 6 % 

Ekologie 123 5 % 358 5 % 

Speciální pedagog/psycholog v MŠ 87 4 % 258 4 % 

Odborně zaměřená setkávání s rodiči dětí 42 2 % 135 2 % 

Výchova ke zdraví 229 9 % 687 9 % 

Pozn. vážené hlasy byly získány vynásobením opačnou hodnotou dle pořadí uvedeného 

respondenty (1. místo = váha pět, 5. místo = váha jedna) 

  

Polytechnická 
výchova 

9% 

Výchova uměním 
8% 

Výuka cizích jazyků 
9% 

Výuka matematiky 
a logiky 

5% 

Čtenářská 
pregramotnost 

11% 

Komunikační 
schopnosti 

13% 

Dostupnost 
vzdělávání 

5% 

Digitální 
kompetence 

3% 

Tělovýchova a 
sport 
12% 

Sociální a občanské 
kompetence 

6% 

Ekologie 
5% 

Speciální pedagog/ 
psycholog v MŠ 

3% 

Odborně zaměřená 
setkávání s rodiči 

dětí 
2% 

Výchova ke zdraví 
9% 

Vážené hlasy dle kategorií 
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1.2 Vyhodnocení dotazníků ZŠ 

Dotazníkové šetření proběhlo v měsíci 04/ 2016 a 05/ 2016 

Téma 

Celkem 

celkem 
hlasů 

celkem 
hlasů % 

vážené 
hlasy 

vážené 
hlasy % 

Polytechnická výchova 1023 8 % 3109 8 % 

Výchova uměním 436 3 % 1328 3 % 

Rozšíření výuky cizích jazyků 1500 12 % 5413 13 % 

Posílení matematiky a logiky 1030 8 % 3621 9 % 

Čtenářská gramotnost 738 6 % 2390 6 % 

Komunikační schopnosti 499 4 % 1646 4 % 

Rétorika 1029 8 % 3339 8 % 

Chemie a fyzika 400 3 % 1211 3 % 

Digitální kompetence 970 8 % 3139 8 % 

Tělovýchova a sport 1046 8 % 3285 8 % 

Sociální a občanské kompetence 1040 8 % 3347 8 % 

Ekologie  562 4 % 1770 4 % 

Finanční gramotnost 1047 8 % 3206 8 % 

Historie a kultura 491 4 % 1505 4 % 

Výchova ke zdraví 729 6 % 2311 6 % 

Pozn. vážené hlasy byly získány vynásobením opačnou hodnotou dle pořadí uvedeného 

respondenty (1. místo = váha pět, 5. místo = váha jedna) 

  

Polytechnická 
výchova 

8% 
Výchova uměním 

3% 

Rozšíření výuky 
cizích jazyků 

13% 

Posílení 
matematiky a 

logiky 
9% 

Čtenářská 
gramotnost 

6% 
Komunikační 
schopnosti 

4% Rétorika 
8% 

Chemie a fyzika 
3% 

Digitální 
kompetence 

8% 

Tělovýchova a 
sport 

8% 

Sociální a občanské 
kompetence 

8% 

Ekologie  
4% 

Finanční 
gramotnost 

8% 

Historie a kultura 
4% 

Výchova ke zdraví 
6% 

Vážené hlasy dle kategorií 
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Dotazníkové šetření Dotazníkové šetření

Vážení rodiče, Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění stručného dotazníku, týkajícího se budoucího

směřování vzdělávacích priorit předškolního vzdělávání v našem území. Z níže uvedené

nabídky prosím vyberte 5 oblastí (ne více), které by měly mít podle Vašeho názoru prioritu

ve vzdělávání Vašich dětí a očíslujte je číselnou řadou 1 - 5, přičemž číslem 1 je označena

oblast s nejvyšší mírou potřebnosti.

obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění stručného dotazníku, týkajícího se budoucího

směřování vzdělávacích priorit předškolního vzdělávání v našem území. Z níže uvedené

nabídky prosím vyberte 5 oblastí (ne více), které by měly mít podle Vašeho názoru prioritu

ve vzdělávání Vašich dětí a očíslujte je číselnou řadou'; - 5, přičemž číslem 1 je označena

oblast s nejvyšší mírou potřebnosti.

Polytechnická výchova (řemeslo, práce v odborných dílnách - např. keramika,

laboratoř atp.)

Výchova uměním (rozvoj dětí v hudebních a výtvarných oborech)

Předškolní výuka cizích jazyků

Předškolní výuka matematiky a logiky

Čtenářská pregramotnost - dílny počátečního čtení, schopnost vést dialog,

schopnost obhájit svůj názor

Komunikační schopnosti - náprava řečových vad

Dostupnost předškolního vzdělávání pro všechny děti

Digitální kompetence (práce s Informačními a komunikačními technologiemi, PC)

Tělovýchová a sport

Sociální a občanské kompetence (např. schopnost řešení problémů)

Ekologie (životní prostředí, přírodověda)

Přítomnost speciálního pedagoga a psychologa v předškolním vzdělávání

Odborně zaměřená setkávání s rodiči děti

Výchova ke zdraví (zdravý životní styl)

Polytechnická výchova (řemeslo, práce v odborných dílnách - např. keramika,

laboratoř atp.)

Výchova uměním (rozvoj dětí v hudebních a výtvarných oborech)

Předškolní výuka cizích jazyků

Předškolní výuka matematiky a logiky

Čtenářská pregramotnost - dílny počátečního čtení, schopnost vést dialog,

schopnost obhájit svůj názor

Komunikační schopnosti - náprava řečových vad

Dostupnost předškolního vzdělávání pro všechny děti

Digitální kompetence (práce s informačními a komunikačními technologiemi, PC)

Tělovýchova a sport

Sociální a občanské kompetence (např. schopnost řešení problémů)

Ekologie (životní prostředí, přírodověda)

Přítomnost speciálního pedagoga a psychologa v předškolním vzdělávání

Odborně zaměřená setkávání s rodiči dětí

Výchova ke zdraví (zdravý životní styl)

Děkujeme Vám za spolupráci, společně utváříme budoucnost Vašich dětí Děkujeme Vám za spolupráci, společně utváříme budoucnost Vašich dětí



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 14. 12. 2017 ZM 17 10 04 12

Název:
Přijetí dotace na projekt Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo přijetí dotace na projekt „Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce“ a
schvaluje

přijetí dotace z operačního programu Zaměstnanost na projekt „Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu 
práce“.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 12.12.2017 projekt „Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce“ a svým 
usnesením č. RM 17 21 36 04 doporučila Zastupitelstvu města Děčín přijmout dotaci z operačního programu 
Zaměstnanost na tento projekt.

Cena: 1 804 875,00
Návrh postupu:          

Důvodová zpráva:
Žádost o dotaci na projekt Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL (sociálně vyloučené lokality) na trhu práce byla 
podána dne 25.8.2017 do Operačního programu Zaměstnanost. Jeho cílem je podpořit 120 osob ze sociálně 
vyloučených lokalit města Děčín v přístupu k zaměstnání prostřednictvím aktivit, které aktivizují k řešení 
problémů cílové skupiny, podporují stabilitu nepříznivé životní situace a napomáhají k získání kompetencí 
potřebných k dlouhodobé uplatnitelnosti na volném trhu práce. Projekt je provázán s poskytnutými finančními 
prostředky na VPP (veřejně prospěšné práce) z ÚP ČR, jeho realizátorem je Středisko městských služeb a do 
projektu je zapojeno Charitní sdružení v Děčíně (CHSD), jež bude mít v projektu funkci partnera s finančním 
příspěvkem.Projekt byl doporučený k podpoře a schválený s výhradou, která se týkala především nižšího 
zapojení účasti CHSD v projektu.

Termín realizace projektu byl nastaven na 1.1.2018 – 31.12.2020. Jelikož se kontaktní pracoviště ÚP ČR v 
Děčíně stěhuje do nových prostor, není možné vybrat a zadministrovat nástupy na VPP již od ledna 2018. Z 
tohoto důvodu posouváme realizaci projektu o 1 měsíc na 1.2.2018 - 31.1.2021.

Náklady projektu jsou v předpokládané výši 1 804 875 Kč, dotace činí 95 % (1 714 631 Kč), spoluúčast 
žadatele činí 5 % (90 244 Kč). 

Vyjádření:



Příloha: Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 13.12.2017 08:58 
podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová PRIM 13.12.2017 09:39 
podepsáno



Konané dne: 14. 12. 2017 ZM 17 10 04 13

Název:
Petice občanů z Děčína VI - Letná proti výstavbě nového azylového domu

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo podání občanů nazvané jako „Petice občanů z Letné proti výstavbě nového 
azylového domu v Děčíně na Letné, Řecká ulice“ a toto

bere na vědomí

a

pověřuje

tajemníka magistrátu vyhotovením odpovědi.

Stanovisko RM:
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít podání občanů na vědomí a pověřit tajemníka magistrátu 
vyhotovením odpovědi.

Cena:      
Návrh postupu:          

Důvodová zpráva:
Předmět petice směřuje do samostatné působnosti města a nevztahuje se tedy na ni zákon č. 85/1990 Sb., 
o právu petičním. Při jejím vyřízení je postupováno dle ustanovení § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, dle kterého občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo podávat orgánům obce návrhy, 
připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle do 60 dnů, jde-li o působnost 
zastupitelstva obce nejpozději do 90 dnů.

Vyjádření:

Příloha: Petice_proti_vystavbe_no
veho_AD.pdf Komentář:          

Příloha: Petice_proti_vystavbe_no
veho_AD_A.pdf Komentář:          

Příloha: Stanoviska_odboru_MM_
a_MP.pdf Komentář: Vyjádření odborů Magistrátu města 

Děčín a Městské policie Děčín



Příloha: Stanoviska_odboru_MM_
a_MP_A.pdf Komentář: Vyjádření odborů Magistrátu města 

Děčín a Městské policie Děčín

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 13.12.2017 09:43 
podepsáno

Předkladatel: Mgr. Marie Blažková PRIM 13.12.2017 10:02 
podepsáno

typ zobrazení anonymně







Vyjádření odborů magistrátu a městské policie k azylovému domu 

v Děčíně VI – Letná, Řecká ulice 

Stanovisko OSV: 

Potřebnost služby rozšíření kapacity noclehárny pro muže je v souladu s cíli 3. komunitního plánu 

sociálních služeb města Děčín 2015–2018, cíl 4.2. Rozvoj služeb pro ohrožené skupiny obyvatel – osoby 

v krizi, konkrétně opatření č. 4.2.1. Optimalizace kapacit Azylového domu. V současné době je v této 

budově 25 lůžek (včetně dětí) pro matky či otce s dětmi, 4 lůžka pro muže bez dětí. V suterénu budovy 

je umístěna také noclehárna pro muže o kapacitě 8 lůžek. Vzhledem k vysoké vzdušné a zemní vlhkosti 

a vzniku plísní jsou však tyto suterénní prostory dlouhodobě k ubytování osob nevhodné. Kromě toho 

není v okrese Děčín žádné lůžko pro poskytnutí přenocování či azylového bydlení pro samostatné ženy 

bez dětí. Dlouhodobě tak vzniká poptávka po této službě. Vzhledem k této skutečnosti 

a předpokládané kapacitě azylového ubytování pro samotné ženy bylo rozhodnuto, že dojde 

k výstavbě nové budovy na pozemku, patřícímu současnému azylovému domu. Projekt na novou 

budovu vzniká pod dohledem městského architekta, který důsledně dbá o nenásilné začlenění budovy 

do okolní zástavby. Budova bude určena pouze pro účely sociální služby noclehárna a její uživatelé zde 

tedy pouze přenocují. Je plánována menší přízemní budova, která bude sloužit jako noclehárna pro 

muže, čímž se v hlavní budově azylového domu uvolní prostory pro azylové ubytování žen. Ve 

skutečnosti dojde k minimálnímu navýšení počtu klientů, a to o čtyři. Nová budova vznikne na pozemku 

statutárního města Děčín – zřizovatele organizace, jež bude službu poskytovat. Jde o stejný pozemek, 

kde stojí stávající azylový dům. Jedním z důvodů pro stavbu přímo v areálu stávajícího azylového domu 

oproti stavbě v jiné lokalitě je úspora v personální oblasti. Navrhovaná varianta umožňuje využití 

současného týmu pracovníků azylového domu, zatímco jiné možnosti vyžadují nárůst počtu pracovníků 

a tím výrazně vyšší náklady na provoz služby. Hovoříme o 2,5 úvazků pracovníků v sociálních službách 

a minimálně 0,2 úvazku sociálního pracovníka. Za poslední rok provozovatel této sociální služby 

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. neobdržel žádnou stížnost na azylový dům. Informace, které se 

šíří, jsou velmi zkreslené a musí budit obavy obyvatel. Ve skutečnosti však jde o minimální navýšení 

počtu klientů (o 4) a věříme, že i začlenění nové jednopodlažní budovy bude realizováno s citem 

a ohledem na místní obyvatele. Nejde tedy o výstavbu nového azylového domu, a dokonce se nejedná 

ani o výrazné rozšíření kapacity současného azylového domu.  

Stanovisko OMH: 

Odbor místního hospodářství a majetku města není kompetentní v otázce rozhodování o vybudování 

nového objektu u již stávajícího azylového domu v ulici Řecká. V případě vybudování nového objektu 

sdělujeme, že tento s sebou ponese další náklady na provoz a zároveň na případné opravy.  

Upozorňujeme na skutečnost, že stávající azylový dům není v optimálním stavebně technickém stavu, 

kdy na tomto objektu je potřeba v budoucnu řešit opravu izolace proti vlhkosti, statiku přístavby 

budovy, která se odklání, a statiku opěrné zdi oplocení.  

Stanovisko OSÚ: 

Na OSÚ nebyla předložená zatím žádná dokumentace k vyjádření ani tento záměr nebyl s OSÚ 

konzultován. Dle územního plánu – Pozemek p.č. 1680/1 k.ú. Podmokly, který je ve vlastnictví 

statutárního města Děčín, se dle platného Územního plánu města Děčín a jeho 8. změny, vydané dne 



11.02.2016, nachází v zastavěném území a je stávající plochou bydlení v zóně BM – RD MĚSTSKÉHO 

TYPU, ve které je  

přípustné – trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové 

rodinné domy s obytnými zahradami, garáže, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování 

a tělovýchovy, nezbytné přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, 

strukturní i liniová, zahrádkářské osady, nezbytné technické vybavení,  

výjimečně přípustné – nerušící služby a „malé podnikání“,  

nepřípustné – trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech, výrobní podnikatelské aktivity, 

sklady a zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby a aktivity, objekty pro chov 

hospodářského zvířectva.  

Prostorové uspořádání – počet podlaží: do 2 + podkroví, intenzita zastavění pozemku: 25 %.  

Stanovisko OR: 

Ze strany OR byla dne 11.10.2017 vyhlášena veřejná zakázka na zpracování PD s názvem Optimalizace 

kapacit azylového domu a noclehárny. Jedná se o samostatný objekt u stávajícího azylového domu.  

V současné době probíhá ze strany městského architekta odůvodnění výběru zhotovitele této PD. (Byly 

doručeny 2 nabídky). Následně bude tato zakázka zadána. Tzn. byl zhotovitel vyzván k uzavření smlouvy  

na zpracování PD a následně bude zahájeno plnění.  

V popisu zadání, které bylo součástí zadávacích podmínek je mimo jiné uvedeno, že budova bude 

samostatně stojící, přízemní bez podsklepení s kapacitou 12 osob (tři čtyřlůžkové pokoje + zázemí). 

Vybraný projektant jako součást předmětu plnění má zajistit vydání příslušných rozhodnutí                           

– i stavebního úřadu. To znamená, že soulad projektované stavby s územním plánem zajistí projektant 

již v průběhu plnění veřejné zakázky na PD. 

Stanovisko MP: 

Městská policie eviduje v roce 2017 pouze 2 oznámení, která se týkala azylového domu, resp. jeho 

klientů, a sice ve dnech 9.9. a 4.11. V prvním případě se jednalo o obecnou stížnost občana na 

nepořádek, který po sobě zanechávají klienti azylového domu při odchodu do města. Hlídka MP se na 

místě dohodla se zaměstnanci, aby všechny klienty upozornili na nutnost dbát na pořádek. V druhém 

případě se jednalo o oznámení vznikající černé skládky v blízkosti azylového domu, přímá souvislost 

s klienty ale prokázána nebyla. 

 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 14. 12. 2017 ZM 17 10 05 01

Název:
Pozemek p.č. 1165 k.ú. Bělá u Děčína – věcné břemeno

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na zřízení věcného břemene v k.ú. Bělá u Děčína a
rozhodlo

zatížit část pozemku p.č. 1165 k.ú. Bělá u Děčína (dle GP č. 775-31/2017) věcným břemenem práva uložení, 
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení (vodovodní řad – stavba „Inženýrské sítě pro 
RD, Děčín-Čechy, Sněžnická ul.-I. etapa-vodovodní řad V 1-1, V 1-2“) včetně příslušenství a práva vstupu a 
vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce těchto zařízení, pro 
budoucího oprávněného, tj. vlastníka zařízení - Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469, 
Přítkovská 1689, Teplice, bezúplatně a 

bere na vědomí

zřízení věcného břemene uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení (vodovodní 
řad – stavba „Inženýrské sítě pro RD, Děčín-Čechy, Sněžnická ul.-I. etapa-vodovodní řad V 1-1, V 1-2“) 
včetně příslušenství na části pozemku p.č. 393/30, části pozemku p.č. 393/31, části pozemku p.č. 393/20 a 
části pozemku p.č. 393/7 vše v k.ú. Bělá u Děčína dle GP č. 775-31/2017 pro oprávněného - Severočeská 
vodárenská společnost a.s., IČ 49099469, Přítkovská 1689, Teplice, od povinného – vlastníků pozemků p.č. 
393/30, 393/31, 393/20 a 393/7 vše v k.ú. Bělá u Děčína, bezúplatně s tím, že náklady spojené s vyhotovením 
a vložením smlouvy do katastru nemovitostí uhradí investor stavby – město Děčín.

Stanovisko RM:
Rada města dne 28.11.2017 projednala návrh na zřízení věcného břemene v k.ú. Bělá u Děčína a usnesením 
č. RM 17 20 37 06 doporučila zastupitelstvu města 
1) rozhodnout zatížit část pozemku p.č. 1165 k.ú. Bělá u Děčína (dle GP č. 775-31/2017) věcným břemenem 
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení (vodovodní řad – stavba 
„Inženýrské sítě pro RD, Děčín-Čechy, Sněžnická ul.-I. etapa-vodovodní řad V 1-1, V 1-2“) včetně 
příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby a 
rekonstrukce těchto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka zařízení - Severočeská vodárenská 
společnost a.s., IČ 49099469, Přítkovská 1689, Teplice, bezúplatně a 
2) vzít na vědomí zřízení věcného břemene uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského 
zařízení (vodovodní řad – stavba „Inženýrské sítě pro RD, Děčín-Čechy, Sněžnická ul.-I. etapa-vodovodní řad 
V 1-1, V 1-2“) včetně příslušenství na části pozemku p.č. 393/30, části pozemku p.č. 393/31, části pozemku 
p.č. 393/20 a části pozemku p.č. 393/7 vše v k.ú. Bělá u Děčína dle GP č. 775-31/2017 pro oprávněného - 
Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469, Přítkovská 1689, Teplice, od povinného – vlastníků 
pozemků p.č. 393/30, 393/31, 393/20 a 393/7 vše v k.ú. Bělá u Děčína, bezúplatně s tím, že náklady spojené 
s vyhotovením a vložením smlouvy do katastru nemovitostí uhradí investor stavby – město Děčín. 



Cena: 0,00
Návrh postupu: rozhodnout zatížit pozemek a vzít na vědomí zřízení VB



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- Statutární město Děčín vybudovalo vodovodní řad v rámci stavby „Inženýrské sítě pro RD, 
Děčín-Čechy, Sněžnická ul.-I. etapa-vodovodní řad V 1-1, V 1-2“; 
- podmínkou dokončení převodu stavby na provozovatele – SVS a.s. je smluvní zajištění služebnosti 
inženýrské sítě, zápis věcných břemen v katastru nemovitostí; 
- z důvodu realizace stavby městem by úhradu za zřízení VB hradilo město jako investor stavby, proto 
je navrženo zřízení VB bezúplatně; 
- ZM dne 27.4.2017 usnesením č. ZM 17 04 08 11 rozhodlo zatížit části pozemků p.č. 393/24 a 393/33 v 
k.ú. Bělá u Děčína, bezúplatně; 
- OMH následně předložil smlouvu spolu s příslušným geometrickým plánem k podpisu budoucímu 
oprávněnému; 
- ten s rozsahem věcného břemene nesouhlasil a požadoval rozšíření ochranného pásma tak, aby byl 
v souladu se Zákonem o vodovodech a kanalizacích; 
- OMH zajistil nový geometrický plán, jímž došlo k dotčení pozemku p.č. 393/24, 393/33 a 1165 (ve 
vlastnictví města) a rovněž k dotčení pozemků p.č. 393/30, 393/31, 393/20 a 393/7 vše v k.ú. Bělá u 
Děčína (ve vlastnictví třetích osob); 
- OMH projednal s vlastníky dotčených pozemků uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, ti 
souhlasí; 
- z důvodu nutnosti schválení zřízení VB je předkládán návrh na zatížení pouze těch pozemků, které 
nebyly uvedeny v původním usnesení ZM. 

Statutární město Děčín vybudovalo vodovodní řad v rámci stavby „Inženýrské sítě pro RD, Děčín-Čechy, 
Sněžnická ul.-I. etapa-vodovodní řad V 1-1, V 1-2“. Podmínkou dokončení převodu stavby na provozovatele – 
SVS a.s. je smluvní zajištění služebnosti inženýrské sítě, tzn. zajištění zápisu věcných břemen v katastru 
nemovitostí. 

Z důvodu realizace stavby městem by úhradu za zřízení VB hradilo město jako investor stavby, proto je 
navrženo zřízení VB bezúplatně. 

Přijaté usnesení: 
ZM dne 27.4.2017 usnesením č. ZM 17 04 08 11 rozhodlo zatížit části pozemků p.č. 393/24 a 393/33 v k.ú. 
Bělá u Děčína věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského 
zařízení (vodovodní řad – stavba „Inženýrské sítě pro RD, Děčín-Čechy, Sněžnická ul.-I. etapa-vodovodní řad 
V 1-1, V 1-2“) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby, 
oprav, údržby a rekonstrukce těchto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka zařízení - Severočeská 
vodárenská společnost a.s., IČ 49099469, Přítkovská 1689, Teplice, bezúplatně. 

Geometrickým plánem č. 771-31/2017 byly dotčeny pouze pozemky p.č. 393/24 a 393/33 v k.ú. Bělá u 
Děčína. OMH předložil smlouvu spolu s geometrickým plánem k podpisu budoucímu oprávněnému – SVS a.s. 

Smlouva byla vrácena s tím, že oprávněný nesouhlasí s rozsahem věcného břemene a požaduje rozšíření 
ochranného pásma tak, aby byl v souladu se Zákonem o vodovodech a kanalizacích. 

OMH zajistil nový geometrický plán, jímž došlo k dotčení pozemku p.č. 393/24, 393/33 a 1165 (ve vlastnictví 
města) a rovněž k dotčení pozemků p.č. 393/30, 393/31, 393/20 a 393/7 vše v k.ú. Bělá u Děčína (ve 
vlastnictví třetích osob). OMH projednal uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s vlastníky dotčených 
pozemků, a ti souhlasí. 

Z důvodu schválení zřízení VB na pozemcích p.č. 393/24 a 393/33 je předkládán návrh na zatížení pouze těch 
pozemků, které nebyly uvedeny v původním usnesení ZM. 

Účel: vodovodní řad 

Předpokládaný rozsah: dle GP celkem 434 m2 

Předběžná cena: bezúplatně, město Děčín je investorem stavby 



Budoucí oprávněný: SVS a.s., IČ 49099469, Přítkovská 1689, Teplice 

Budoucí povinní: vlastníci dotčených pozemků: 
p.č. 393/33, 393/24, 1165 – město Děčín 
p.č. 393/30 – ******
p.č. 393/31 – ******
p.č. 393/20 – ******
p.č. 393/7 – ******

Pohledávky a závazky vůči městu: budoucí oprávněný není veden v evidenci dlužníků města 

Vyjádření:

Příloha: 29_17 
gp_20171108094442.pdf Komentář:          

Příloha: 29_17 mapa.pdf Komentář:          

Příloha: 29_17 mapa.pdf Komentář:          

Příloha: 29_17 gp_anonym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 4.12.2017 06:47 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 4.12.2017 10:04 podepsáno









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 14. 12. 2017 ZM 17 10 05 02

Název:
Prodej pozemků v k.ú. Děčín – záměr 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín a
doporučuje

zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 2164/3 o vým. 20 m2 a část pozemku p.č. 
2988 o výměře dle GP (cca 6 m2), který bude vyhotoven, v k.ú. Děčín.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 28. 11. 2017 návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín a usnesením č. RM 17 20 37 
15 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 2164/3 o vým. 20 m2 a část 
pozemku p.č. 2988 o výměře dle GP (cca 6 m2), který bude vyhotoven, v k.ú. Děčín. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města doporučila zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej pozemku p.č. 2164/3 o vým. 20 m2 a části pozemku p.č. 2988 o výměře dle GP (cca 6 m2), 
který bude vyhotoven, v k.ú. Děčín pod rozestavěnou stavbou garáže;

- OMH eviduje nájemní smlouvu č. 2988-101/2002, v znění pozdějších dodatků, na pronájem části pozemků 
p.č. 2164/1 a p.č. 2988 k.ú. Děčín, uzavřenou za účelem výstavby garáže;

- pozemek p.č. 2164/1 k.ú. Děčín byl v průběhu stavby rozdělen GP a nově ozn. jako p.p.č. 2164/3;

- stavba garáže byla na pozemcích realizována na základě stavebního povolení vydaného MÚ StÚ v Děčíně 
dne 23. 12. 2003, pod čj. SÚ/124987/03/8070/03/Ip, které nabylo právní moci 20. 1. 2004, z tohoto důvodu 
nebyla vyžadována stanoviska odborů. 

OMH eviduje nájemní smlouvu č. 2988-101/2002, v znění pozdějších dodatků, na pronájem částí pozemků 
p.č. 2164/1 a p.č. 2988 k.ú. Děčín, uzavřenou za účelem výstavby garáže. Rozestavěnou, dosud 
nezkolaudovanou, stavbu garáže od původního vlastníka v říjnu 2017 odkoupili stávající žadatelé a z důvodu 
majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbou a následnou kolaudací stavby, požádali po prodej 
pozemků p.č. 2164/3 a části pozemku p.č. 2988 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven 
(cca 6 m2). Pozemek p.č. 2164/1 k.ú. Děčín byl v průběhu stavby rozdělen GP a nově ozn. jako p.p.č. 2164/3. 

Stavba garáže byla na pozemcích realizována na základě stavebního povolení vydaného MÚ StÚ v Děčíně 
dne 23. 12. 2003, pod čj. SÚ/124987/03/8070/03/Ip, které nabylo právní moci 20. 1. 2004, z tohoto důvodu 
nebyla vyžadována stanoviska odborů.

Jedná se o prodej pozemku p.č. 2164/3 o vým. 20 m2 a části pozemku p.č. 2988 o vým. dle GP (cca 6 m2), 
který bude vyhotoven, v k.ú. Děčín.

Cena pozemku: dle „Zásad“ - II. pásmo 1000,- Kč/m2 (koef 0,9) – ostatní účely – za cca 26 m2 - 23.400,00 Kč 

Nájemní smlouva: 0
Nájemní smlouva s původním vlastníkem rozestavěné stavby garáže byla ze strany města ukončena výpovědí 
z důvodu neplacení nájemného a uživateli pozemků bylo účtováno bezdůvodné obohacení ve výši nájemného 
(bylo uhrazeno). Stávajícímu vlastníkovi rozestavěné stavby garáže bude účtován poplatek za užívání 
pozemků ve výši nájemného za období od uzavření kupní smlouvy na koupi stavby do doby vkladu kupní 
smlouvy (pozemky pod stavbou) do katastru nemovitostí. Žadatel byl informován.

Účel dle žádosti: pozemky pod rozestavěnou stavbou garáže – majetkoprávní vypořádání

Žadatelé: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelé nejsou vedeni v evidenci dlužníků města 

Vyjádření:

Příloha: 2988 dc gar km.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 2988 dc zad.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 2988 dc gar foto.pdf Komentář: plné znění



Příloha: 2988 dc gar km.pdf Komentář:          

Příloha: 2988 dc gar zad 
anonym.pdf Komentář:          

Příloha: 2988 dc gar foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 6.12.2017 12:11 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 6.12.2017 16:24 podepsáno





















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 14. 12. 2017 ZM 17 10 05 03

Název:
Prodej části pozemku p.č. 2944 k.ú. Děčín – záměr 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a 
nezveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p.č. 2944 o výměře dle GP v k.ú. Děčín.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 28. 11. 2017 návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a 
usnesením č. RM 17 20 37 19 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku 
p.č. 2944 o výměře dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Děčín, tj. varianta č.1.
Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část 
pozemku p.č. 2944 o výměře dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Děčín. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města nedoporučila zveřejnit záměr prodat



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- evidence nájemní smlouvy č. 2944a-101/2011 ze dne 14. 3. 2012 uzavřené se spol. MO.REAL s.r.o., se 
sídlem Zelenečská 778/1, Praha 9, na pronájem části pozemku p.č. 2944 o vým. cca 300 m2 za účelem 
provedení úpravy plochy zeleně, nové výsadby a její údržby;

- žádost nájemce o prodej užívané části pozemku p.č. 2944 k.ú. Děčín se zachováním stávajícího způsobu 
jeho užívání;

- pozemek p. č. 2944 v k. ú. Děčín zřejmě bude součástí plánované studie řešení rozsáhlého území kolem 
Zámeckého rybníka;

- investicí ze strany nájemce došlo ke zhodnocení pronajímané části pozemku, z tohoto důvodu žádá v 
případě schválení prodeje pozemku o stanovení individuální ceny;

- v případě vzájemného majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami (v roce 2017) bylo ze strany 
společnosti. MO.REAL s.r.o., Praha účtováno finanční dorovnání ve výši 1,00 Kč za rozdíl 34 m2 ve výměře 
pozemků.

Vyjádření:
OR – k žádosti o prodej části pozemku p. č. 2944 v k. ú. Děčín sdělujeme, že uvedené území zřejmě bude 
součástí plánované studie řešení rozsáhlého území kolem Zámeckého rybníka. V současné době probíhají 
konzultace nad velikostí řešeného území s architektem města. Soutěž o návrh se plánuje cca na přelom let 
2018/2019. V archivu OR je na uvedenou lokalitu zpracovaná PDSP „Rehabilitace zámeckého parku na 
Mariánské louce v Děčíně, z 05/2009, projektant M. Kubík, která řeší organizaci parkování v kombinaci se 
zelení. Tato nebyla dosud využita.

OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 2944 v 
katastrálním území Děčín (travnatý pás mezi parkovací plochou a oplocením areálu žadatele).
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětný pozemek se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny D – plochy a areály dopravy. Z 
důvodu budoucího možného využití prodej části pozemku nedoporučujeme.
Funkční využití zóny D dle čl. 8 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín:
- přípustné: dopravní skelet města tvořený stávajícími i navrženými silnicemi, komunikacemi a trasami všech 
kategorií, veřejná osobní a nákladní doprava, MHD, účelové stavby a provozní objekty, přístavy, nádraží, 
služby pro motoristy, parkovací a odstavná stání povrchová a podpovrchová, garážové dvory individuální i 
hromadné, terminál hromadné dopravy;
- výjimečně přípustné: podnikatelská činnost (stravování, informace, související služby), veřejné WC, bydlení s 
podmínkou zachování dominantní funkce zóny a za podmínky splnění hygienických limitů. Možnost výjimečně 
přípustného bydlení se nevztahuje na lokalitu Podmokly, zahrnující areály podél ulice Dělnická dle schématu 
ve Výkresu základního členění území;
- nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svým provozem a charakterem přípustné 
činnosti.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1-2 (pro HG až 3) intenzita zastavění pozemku v %: 90 (zohlednit 
speciální charakter).
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy DS – plocha pro silniční dopravu.

OSC – jako příslušný silniční správní úřad prodej části p.p.č. 2944 k.ú. Děčín nedoporučuje. Případným 
oplocením výše uvedené části p.p.č.2944 k.ú. Děčín by mohlo v budoucnu dojít omezení parkovacích stání 
podél přilehlé místní komunikace, sloužících pro návštěvníky parku, zámku a klientů úřadu práce. Dále by bylo 
v budoucnosti znemožněno řešit rozšíření parkovacích stání v lokalitě. Plochu proto doporučujeme ponechat 
pouze v pronájmu.

OKD – na pozemku p.č. 2944 k.ú. Děčín se nachází místní komunikace. Tato zeleň je součástí. Část pozemku 
je rezervou pro případné rozšiřování komunikace. Odbor komunikací a dopravy nedoporučuje prodej části 
pozemku p.č. 2944 k.ú. Děčín.



OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části p.p.č. 2944 k.ú. Děčín o vým. cca 300 m2 
za účelem provedení úpravy plochy zeleně, nové výsadby a její následné údržby.

OMH – eviduje nájemní smlouvu č. 2944a-101/2011 ze dne 14. 3. 2012 uzavřenou se spol. MO.REAL s.r.o., 
se sídlem Zelenečská 778/1, Praha 9, na pronájem části pozemku p.č. 2944 o vým. cca 300 m2 za účelem 
provedení úpravy plochy zeleně, nové výsadby a její údržby. Jedná se o úzký pás zeleně mezi stávající 
parkovací plochou a oplocením areálu žadatele. Pozemek je v evidenci katastru nemovitostí veden jako 
ostatní plocha-ostatní komunikace. OMH doporučuje zachovat současný způsob využívání pozemku formou 
pronájmu do doby vyhotovení plánované studie pro řešení daného území. 
V případě schválení podeje části pozemku žádá spol. MO.REAL s.r.o., Praha o stanovení individuální ceny, 
neboť již jeho prvotní investicí na úpravu pozemku a pořízení zeleně ve výši cca 108.000,00 Kč došlo ke 
zhodnocení pronajímané části pozemku, z tohoto důvodu žádá v případě schválení prodeje pozemku o 
stanovení individuální ceny.
V případě vzájemného majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami (v r. 2017) bylo ze strany 
společnosti. MO.REAL s.r.o., Praha účtováno symbolické finanční dorovnání ve výši 1.00 Kč za rozdíl 34 m2 
ve výměře pozemků (cena dle „Zásad“ I. pásmo 2.070,00 Kč/m2 celkem za 34 m2 70.380,00 Kč).

Jedná se o prodej části pozemku p.č. 2944 o výměře cca 300 m2 v k. ú. Děčín.

Cena pozemku:
a) dle „Zásad“ I. pásmo - 2300,00 Kč/m2, koef. 0,7-zahrada - 1610,00 Kč/m2 tj. 483.000,00 Kč
b) dle návrhu žadatele - 30.000,- Kč s ohledem na již vložené investice

Nájemní smlouva: 1x – žadatel

Účel dle žádosti: plocha zeleně Žadatel: MO.REAL s.r.o., se sídlem Zelenečská 778/1, Praha 9

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

OR OSU OSC OKD OZP OMH          
N A/N N N A N          

Vysvětlivky:

Příloha: 2944 km.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 2944 dc zad.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 2944 dc foto (1).pdf Komentář: plné znění

Příloha: 2944 dc foto (2).pdf Komentář: plné znění

Příloha: 2944 dc foto (3).pdf Komentář: plné znění

Příloha: 2944 dc foto (4).pdf Komentář: plné znění



Příloha: 2944 dc foto 2011.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 2944 km.pdf Komentář:          

Příloha: 2944 dc zad anonym.pdf Komentář:          

Příloha: 2944 dc foto (1).pdf Komentář:          

Příloha: 2944 dc foto (2).pdf Komentář:          

Příloha: 2944 dc foto (3).pdf Komentář:          

Příloha: 2944 dc foto (4).pdf Komentář:          

Příloha: 2944 dc foto 2011.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 6.12.2017 11:42 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 6.12.2017 11:52 podepsáno





















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 14. 12. 2017 ZM 17 10 05 04

Název:
Prodej pozemku st.p.č. 60/4 k.ú. Krásný Studenec – záměr 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Krásný Studenec a 
nezveřejňuje

záměr města prodat pozemek st.p.č. 60/4 o vým. 42 m2 v k.ú. Krásný Studenec. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 28. 11. 2017 návrh na prodej pozemku v k.ú. Krásný Studenec 
a usnesením č. RM 17 20 37 18 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek 
st.p.č. 60/4 o vým. 42 m2 v k.ú. Krásný Studenec, tj. varianta č. 1.
Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat 
pozemek st.p.č. 60/4 o vým. 42 m2 v k.ú. Krásný Studenec. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města nedoporučila zveřejnit záměr prodat



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej pozemku st.p.č. 60/4 k.ú. Krásný Studenec pro zajištění přístupu k nemovitostem žadatele;

- jedná se o pozemek podél místní komunikace, navazující pozemky, které jsou územním plánem určené na 
stavbu rodinných domů, z důvodu budoucího možného rozšíření místní komunikace není prodej pozemku 
doporučován;

- pozemky žadatele zůstanou po případné úpravě komunikace nadále přístupné.

Vyjádření:
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku st.p.č. 60/4 v 
katastrálním území Krásný Studenec pro zajištění přístupu k nemovitosti žadatele.
OSU – Úřad územního plánování, sděluje, že předmětný pozemek se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny BV – smíšená zóna s RD 
venkovského typu. S prodejem pozemku souhlasíme.
Funkční využití zóny BV dle čl. 8 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín:
- přípustné: individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a 
samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské 
vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity, 
odpovídající komunikace (přístupové a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, garáže, všechny 
formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura;
- výjimečně přípustné: objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící 
výrobní aktivity a služby;
- nepřípustné: ostatní rušící výrobní aktivity a služby.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1–2 + podkroví, intenzita zastavění pozemku v %: 15.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy SV – plocha smíšená obytná vesnická.
OSU - doplnění stanoviska – navazující pozemek p.č. 935/1 se dle platné územně plánovací dokumentace 
města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny BV – smíšená zóna s RD venkovského typu a 
dle rozpracovaného Návrhu Územního plánu Děčín se pozemek nachází v ploše SV – plocha smíšená obytná 
vesnická. Z důvodu možného budoucího rozšíření místní komunikace nedoporučujeme prodej pozemku.

OSC – jako příslušný silniční správní úřad nedoporučuje prodej p.p.č. 60/4 k.ú. Krásný Studenec. Prodejem 
výše uvedené pozemkové parcely by bylo v budoucnosti znemožněno případné rozšíření přilehlé místní 
komunikace.

OKD – nemá námitek k prodeji pozemku st.p.č. 60/4 k.ú. Krásný Studenec.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemku st.p.č. 60/4 v k.ú. Krásný Studenec pro 
zajištění přístupu k nemovitosti žadatele. Předmětný pozemek má žadatel v pronájmu.

OMH – jedná se o pozemek (zbořeniště) podél místní komunikace, který je pod společným oplocením s 
pozemky ve vlastnictví žadatele a je využíván pro přístup na pozemky v jeho vlastnictví. Prodej pozemku byl v 
minulosti již projednáván (žádost o vydržení případně prodej). Záměr města prodat pozemek nebyl zveřejněn, 
žadatel byl o usnesení ZM písemně informován a upozorněn, že pozemek by mohl být v budoucnu využitý pro 
rozšíření přilehlé místní komunikace tak, aby byla zajištěna obsluha okolních pozemků v případě výstavby 
nových RD na pozemku p.č. 935/1 k.ú. Krásný Studenec. Přístup na pozemky žadatele zůstane, i po případné 
úpravě místní komunikace, zachován.

Jedná se o prodej pozemku st.p.č. 60/4 o vým. 42 m2 v k.ú. Krásný Studenec.

Cena pozemku: dle „Zásad“ - zarovnání hranic – II. pásmo 1000,- Kč/m2 (koef 0,2) – 21.000,00 Kč

Nájemní smlouva: 1x – žadatel



Účel dle žádosti: přístup

Žadatel: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města 

Vyjádření:

OR OSU OSC OKD OZP OMH          
A N N A A N          

Vysvětlivky:

Příloha: 60_4krst km.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 60-4 zad.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 60_4 krst foto.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 60_4krst km.pdf Komentář:          

Příloha: 60-4 zad anonym.pdf Komentář:          

Příloha: 60_4 krst foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 6.12.2017 11:43 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 6.12.2017 11:54 podepsáno









Konané dne: 14. 12. 2017 ZM 17 10 05 05-06

Název:
Prodej pozemku p.č. 228/16 v k.ú. Bělá u Děčína – záměr 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

ZM 17 10 05 05

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
nezveřejňuje

záměr města prodat pozemek p.č.228/16 o vým. 88 m2 v k.ú. Bělá u Děčína.

Návrh usnesení:

ZM 17 10 05 06

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
nezveřejňuje

 záměr města prodat část pozemku p.č.228/16 o vým. cca 40 m2 v k.ú. Bělá u Děčína.

Stanovisko RM:
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a usnesením č. RM 17 20 37 16 
nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č.228/16 o vým. 88 m2 v k.ú. Bělá 
u Děčína, tj. varianta č. 1. Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města zveřejnit 
záměr města prodat pozemek p.č.228/16 o vým. 88 m2 v k.ú. Bělá u Děčína. 
Rada města dále projednala návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a usnesením č. RM 17 20 37 
17 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č.228/16 o vým. cca 40 
m2 v k.ú. Bělá u Děčína, tj. varianta č. 1. Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu 
města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č.228/16 o vým. dle GP, který bude vyhotoven (cca 40 
m2) v k.ú. Bělá u Děčína. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města nedoporučila prodej pozemku ani jeho části



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej pozemku p.č. 228/16 k.ú. Bělá u Děčína, případně jeho části, pro zajištění parkovacího stání 
pro osobní automobil;

- pozemek je z větší části součástí místní komunikace (ul. Jasná) a je využíván jako obratiště pro motorová 
vozidla, případně pro jejich parkování;

- pozemek p.č. 228/16 k.ú. Bělá u Děčína je rezervou pro napojení nemovitostí.

Vyjádření:
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče nedoporučuje prodej celého pozemku p.č. 228/16 v 
katastrálním území Bělá u Děčína, neboť se na větší části pozemku nachází místní komunikace. S prodejem 
části pozemku (dle situace) na parkování souhlasíme.
OSU – Úřad územního plánování, sděluje, že předmětný pozemek se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny BM – RD městského typu. S 
prodejem části pozemku souhlasíme.
Funkční využití zóny BM dle čl. 8 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín:
- přípustné: trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové rodinné domy s 
obytnými zahradami, garáže, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné 
přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, 
nezbytné technické vybavení;
- výjimečně přípustné: nerušící služby a "malé podnikání";
- nepřípustné: trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech, výrobní podnikatelské aktivity, sklady a 
zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby a aktivity, objekty pro chov hospodářského zvířectva. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: do 2 + podkroví, intenzita zastavění pozemku v %: 25.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy SV – plocha smíšená obytná vesnická.
OSU – doplnění stanoviska – pozemek se dle platné územně plánovací dokumentace města nachází v 
zastavěném území a je součástí zóny BV – smíšené zóna s RD venkovského typu a dle rozpracovaného 
Návrhu územního plánu se nachází v ploše SV – plocha smíšená obytná vesnická. Z důvodu přístupu na 
okolní pozemky nedoporučujeme prodej částí pozemku.

OSC – jako příslušný silniční správní úřad nedoporučuje prodej části p.p.č. 228/16 k.ú. Bělá u Děčína na 
zřízení parkovacího stání bez prověření dalších návazností. Požadovaná část pozemkové parcely 228/16 k.ú. 
Bělá u Děčína je totiž jedinou spojnicí mezi pozemkovou parcelou č. 228/11 k.ú. Bělá u Děčína a částečně i 
p.p.č. 228/12 k.ú. Bělá u Děčína s místní komunikací ul. Jasná, Děčín X. Doporučujeme proto nejprve oslovit 
vlastníky pozemkových parcel č. 228/11 a 228/12 k.ú. Bělá u Děčína, zda část p.p.č. 228/16 k.ú. Bělá u 
Děčína nevyužívají k přístupu na své pozemky.

OKD – pozemek p.č. 228/16 k.ú. Bělá u Děčína je rezervou pro napojení nemovitostí. Na pozemku je 
umístěné vedení a sloup veřejného osvětlení. Místním šetřením bylo zjištěno, že žadatel má na svém 
pozemku místo pro vozidlo. Odbor komunikací a dopravy nedoporučuje prodej části pozemku p.č. 228/16 k.ú. 
Bělá u Děčína.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji p.p.č. 228/16 v k.ú. Bělá u Děčína o vým. 88 m2 
za účelem zřízení parkovacího místa.

OMH – jedná se o pozemek, který je z převážné částí součástí místní komunikace ul. Jasná a je využíván jako 
obratiště pro motorová vozidla, případně pro jejich parkování. Pozemky p.č. 228/11 a p.č. 228/12 k.ú. Bělá u 
Děčína (stanovisko OSC) jsou přístupné z ulice Saská přes pozemky jejich stávajících vlastníků. V případě, že 
by vlastníci těchto pozemků měli zájem zde v budoucnu realizovat stavbu RD, bude pozemek p.č. 228/16 
jedinou možností jejich napojení na místní komunikaci. Z tohoto důvodu OMH nedoporučuje prodej pozemku 
ani jeho části.



Jedná se o prodej pozemku p.č. 228/16 o vým. 88 m2 v k.ú. Bělá u Děčína, příp. jeho části.

Cena pozemku: dle „Zásad“ II. pásmo - 1000,- Kč/m2 - koef 0,9 - ostatní účely - 79.200,00 Kč

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: parkovací stání (ev. zastřešené) pro os. automobil

Žadatel: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

OR OSU OSC OKD OZP OMH          
A N*A N N A N          

Vysvětlivky:

Příloha: 228 bela km.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 228 zad.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 228 bela foto 1.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 228 bela foto 2.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 228 bela km.pdf Komentář:          

Příloha: 228 zad anonym.pdf Komentář:          

Příloha: 228 bela foto 1.pdf Komentář:          

Příloha: 228 bela foto 2.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 6.12.2017 11:44 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 6.12.2017 11:55 podepsáno

typ zobrazení anonymně





















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 14. 12. 2017 ZM 17 10 05 07

Název:
Prodej části pozemku p. č. 1546/1 k. ú. Krásný Studenec - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
nezveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p. č. 1546/1 k. ú. Krásný Studenec.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 28.11.2017 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Krásný Studenec a usnesením 
č. RM 17 20 37 12 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1546/1 
k.ú. Krásný Studenec.

Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část 
pozemku p. č. 1546/1 v k. ú. Krásný Studenec.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM nedoporučuje zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej části pozemku p. č. 1546/1 v k. ú. Krásný Studenec; 

- žadatelé vlastní v blízkosti pozemku rodinný dům s č. p. 152, o výše uvedený pozemek žádají za 
účelem zřízení zahrady mimo rodinný dům; 

- v současné době je požadovaná část pozemku zpevněna a využívána k odstavování vozidel; 

- v případě pronájmu nebo prodeje uvedené části pozemku by došlo ke znemožnění přístupu ke stavbě 
ve vlastnictví jiného subjektu; 

- prodejem by byla znemožněna případná úprava křižovatky - komunikace, současně by ubyla 
odstavná plocha pro osobní automobily v této lokalitě.

Poznámka: 

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nedoporučuje k pronájmu či prodeji část pozemku 
parc. č. 1546/1 v katastrálním území Krásný Studenec na zahradu. Jedná se o zpevněnou plochu u křižovatky 
místních komunikací a využití na zahradu lze těžko realizovat. 
OSU – odd. územního plánování, příslušný dle ust. § 6 odst.1e) a f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že předmětný pozemek se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je vedena jako ostatní plocha - komunikace. 
Prodej, příp. pronájmem části pozemku nedoporučujeme z důvodu budoucí využitelnosti místní komunikace. 
Poznámka: 
Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do plochy SV – 
plocha smíšená obytná vesnická.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k pronájmu či prodeji části p. p. č. 1546/1 v k. ú. Krásný 
Studenec za účelem založení zahrady.

OSC – nedoporučuje prodej ani pronájem části p. p. č. 1546/1 k. ú. Krásný Studenec. V případě pronájmu 
nebo prodeje uvedené části pozemku by došlo ke znemožnění přístupu ke stodole ve vlastnictví jiného 
subjektu. Prodejem by byla dále znemožněna případná úprava křižovatky - komunikace, vedoucí do 
Chrochvic. Pro upřesnění je v současné době inkriminovaná část pozemku využívána k odstavování vozidel.

OKD - pozemek p. č. 1546/1 k. ú. Krásný Studenec slouží jako přístup k objektu. Odbor komunikací a dopravy 
nedoporučuje pronájem, prodej pozemku p. č. 1546/1 k. ú. Krásný Studenec.

OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že požadovaná část pozemku leží v těsné blízkosti křižovatky a je 
zpevněna pevným povrchem, na zahradu zcela nevhodná. Jedná se o komunikaci sloužící k otáčení vozidel. 
S pronájmem ani s prodejem požadované části pozemku nesouhlasíme.

Jedná se o část pozemku p.č. 1546/1 k.ú. Krásný Studenec, dle žádosti o výměře cca 36 m2.

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo – ostatní pozemky - 900,00 Kč/m2

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: zahrada 



Žadatelé: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

OR OSU OZP OSC OKD OMH          
A N - pozn. A N - pozn. N - pozn. N - pozn.          

Vysvětlivky:

Příloha: KM 1546_1_113 
zakres.pdf Komentář:          

Příloha: Zadost 1546_1_113.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 1546_1_113 A.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 1546_1_113 B.pdf Komentář:          

Příloha: KM 1546_1_113 
zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO zadost 
1546_1_113.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 1546_1_113 A.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 1546_1_113 B.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 5.12.2017 06:39 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 5.12.2017 08:57 podepsáno













Konané dne: 14. 12. 2017 ZM 17 10 05 08

Název:
Směna částí pozemků v k.ú. Chrochvice – záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Chrochvice a
zveřejňuje

záměr města směnit: 
• z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p.č. 270/1 o výměře cca 190 m2 a část p.č. 677/1 o 
výměře cca 65 m2 vše v k.ú. Chrochvice 
• do vlastnictví statutárního města Děčín části pozemku p.č. 672/1 o celkové výměře cca 255 m2 v k.ú. 
Chrochvice.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 17 13 37 12 ze dne 11.07.2017 doporučila ZM schválit variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr 
města směnit: 
• z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p.č. 270/1 o výměře cca 190 m2 a část p.č. 677/1 o 
výměře cca 65 m2 vše v k.ú. Chrochvice 
• do vlastnictví statutárního města Děčín části pozemku p.č. 672/1 o celkové výměře cca 255 m2 v k.ú. 
Chrochvice.

Současně RM projednala variantu č. 2, tj. nedoporučení ZM schválit variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města 
směnit: 
• z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p.č. 270/1 o výměře cca 190 m2 a část p.č. 677/1 o 
výměře cca 65 m2 vše v k.ú. Chrochvice 
• do vlastnictví statutárního města Děčín části pozemku p.č. 672/1 o celkové výměře cca 255 m2 v k.ú. 
Chrochvice.

Cena: -
Návrh postupu: RM doporučila zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- Spol. ****** vlastní pozemek p.č. 672/1, 672/2 a 672/3 k.ú. Chrochvice vč. objektů 
- Místním šetřením bylo zjištěno, že stavba stávající točny v ul. U Obory, Děčín VII zasahuje do pozemku p.č. 
672/1 v k.ú. Chrochvice, který je ve vlastnictví spol. ****** 
- OMH vyvolal místní šetření se zástupcem spol. ****** 
- Výsledkem tohoto jednání je společný návrh na realizaci směny částí pozemků tak, aby statutární město 
Děčín získalo pozemek pod obratištěm a průchozí cestou na ul. Vilsnická do svého vlastnictví 
- Současně s tímto návrhem je řešeno získání další části pozemku p.č. 672/1 k.ú. Chrochvice do vlastnictví 
statutárního města Děčín, a to za účelem budoucí možné výstavby chodníkového tělesa podél ul. Vilsnická 
- Spol. ****** požádala o získání části pozemku p.č. 270/1 k.ú. Chrochvice za účelem zarovnání hranic – viz 
příloha žádost a zákres ve snímku KM 
- Pro úplnost OMH uvádí, že v případě zveřejnění záměru města pozemky směnit, by vypracovaný 
geometrický plán respektoval stejnou – přibližnou výměru směňovaných ploch
- Spol. ****** dodala celkovou situaci plánovaného areálu na pozemcích - příloha 
- Dne 04.10.2017 bylo vydáno žadateli - spol. ****** územní rozhodnutí o umístění stavby objektu haly
- V případě zveřejnění záměru města části pozemků směnit a následného vypracování geometrického plánu 
bude respektována celková situace a umístění vjezdu do areálu spol. ******

Pro úplnost OMH uvádí, že obdržel sdělení vlastníka sousedních pozemků ****** o zachování příjezdové cesty 
z ul. Vilsnická na pozemek p.č. 530/1 k.ú. Chrochvice - příloha.
Dále OMH obdržel žádost ****** o prodej části projednávaného pozemku p.č. 672/1 k.ú. Chrochvice - viz 
příloha. 

Nájemní smlouva: 0 

Celkové výměry ke směně: 
Pozemky z vlastnictví města Děčín: celkem cca 255 m2 
část p.č. 677/1 – o výměře cca 65 m2 
část p.č. 270/1 – o výměře cca 190 m2 

Pozemky do vlastnictví města Děčín: celkem cca 255 m2 
část p.č. 672/1 – o výměře cca 130 m2 
část p.č. 672/1 – o výměře cca 90 m2 
část p.č. 672/1 – o výměře cca 35 m2 
V případě zveřejnění záměru města pozemky směnit by vypracovaný geometrický plán respektoval stejnou – 
přibližnou výměru směňovaných ploch 

Žadatel o směnu: ******

Žadatel o prodej části pozemku p.č. 672/1 k.ú. Chrochvice: ****** 



Vyjádření:

OSC OŽP OSU OR OMH OKD          
A-pozn. A A/N - pozn. A A-pozn. A-pozn.          

Vysvětlivky:
OSC: souhlasí s návrhem spol. ****** na rozšíření směny částí pozemků p.č. 677/1 a 270/1 k.ú. Chrochvice za 
část pozemku p.č. 672/1 k.ú. Chrochvice 

OŽP: z hlediska životního prostředí nemá námitek ke směně části pozemku p.č. 672/1 o výměře cca 210 m2 
(LV ******) a p.č. 677/1 o výměře cca 210 m2 (LV statutární město Děčín) 

OSU: nemá námitek ke směně částí pozemků parc. č. 270/1, 677/1 v katastrálním území Chrochvice za část 
pozemku parc. č. 672/1 v katastrálním území Chrochvice. Předmětné pozemky se dle platného Územního 
plánu města Děčín nachází v zastavěném území. Pozemky 672/1 a 677/1 jsou součástí zóny BM – RD 
městského typu a pozemek p.č. 270/1 je veden jako ostatní plocha – silnice a nachází se v zóně D – plochy a 
areály dopravy, vše k.ú. Chrochvice. Se směnou části pozemku p.č. 672/1 za 677/1 souhlasí. 
Z důvodu dlouhodobého záměru města, vybudování parkovacích míst, nedoporučuje směnu části pozemku 
p.č. 270/1, vše k.ú. Chrochvice.
Funkční využití zóny BM dle čl. 8 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín: 
Přípustné: trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové rodinné domy s 
obytnými zahradami, garáže, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné 
přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, 
nezbytné technické vybavení, 
Výjimečně přípustné: nerušící služby a "malé podnikání", 
Nepřípustné: trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech, výrobní podnikatelské aktivity, sklady a 
zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby a aktivity, objekty pro chov hospodářského zvířectva. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: do 2 + podkroví intenzita zastavění pozemku v %: 25. 

Funkční využití zóny D dle čl. 8 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín: 
Přípustné: dopravní skelet města tvořený stávajícími i navrženými silnicemi, komunikacemi a trasami všech 
kategorií, veřejná osobní a nákladní doprava, MHD, účelové stavby a provozní objekty, přístavy, nádraží, 
služby pro motoristy, parkovací a odstavná stání povrchová a podpovrchová, garážové dvory individuální i 
hromadné, terminál hromadné dopravy, 
Výjimečně přípustné: podnikatelská činnost (stravování, informace, související služby), bydlení s podmínkou 
zachování dominantní funkce zóny a za podmínky splnění hygienických limitů, veřejné WC, 
Nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svým provozem a charakterem přípustné 
činnosti. Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 (pro HG až 3) intenzita zastavění pozemku v %: 90 
(zohlednit speciální charakter). 
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí pozemky p.č. 672/1 a 
677/1 k.ú. Chrochvice do plochy O – plocha občanského vybavení a p.č. 270/1 do plochy DS – plocha pro 
silniční dopravu. 

OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OMH: souhlasí s navrhovanou směnou částí pozemků. Návrh směny pozemků respektuje stanovisko OKD ve 
vazbě na možnou výstavbu chodníku. Současně bylo se žadatelem jednáno a tento s navrhovanou směnou 
souhlasí. 

OKD: na části pozemku p.č. 672/1 k.ú. Chrochvice se nachází stavba místní komunikace obratiště a stezka 
pro pěší. Majetkový správce komunikace navrhuje ponechat část pozemku u místní komunikace ul. Vilsnická 
(alespoň 2,5 m od komunikace) na případnou výstavbu chodníku. Případný chodník by pokračoval opět na 
pozemku ve vlastnictví žadatele. Žádáme o prověření možnosti získání do majetku města i tuto část pozemku 
p.č. 672/1 k.ú. Chrochvice, viz příloha. K vytyčování hranice žádá přizvat pracovníka odboru komunikací a 
dopravy. Odbor komunikací a dopravy doporučuje směnu pozemků. 



Příloha: prilohy_Chrochvice_sme
na.pdf Komentář:          

Příloha: AN_prilohy_Chrochvice_
smena1.pdf Komentář:          

Příloha: snimky_Chrochvice.pdf Komentář:          

Příloha: AN_snimky_Chrochvice.p
df Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 4.12.2017 13:27 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 6.12.2017 10:32 podepsáno

typ zobrazení anonymně

































MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 14. 12. 2017 ZM 17 10 05 09

Název:
Prodej pozemků p.č. 761/72 a p.č. 761/74 k.ú. Bynov

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bynov a
schvaluje

prodej pozemků p.č. 761/72 o výměře 16 m2 a p.č. 761/74 o výměře 14 m2 v k.ú. Bynov, se všemi součástmi 
a příslušenstvím, pro Společenství vlastníků domu Na Pěšině 278 a 279, Děčín, se sídlem Na Pěšině 278, 
405 05 Děčín IX, IČO 25472712, za cenu 27.000,00 Kč + ostatní náklady. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 28. 11. 2017 návrh na prodej pozemků v k.ú. Bynov a 
usnesením č. RM 17 20 37 20 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p.č. 761/72 o výměře 
16 m2 a p.č. 761/74 o výměře 14 m2 v k.ú. Bynov, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Společenství 
vlastníků domu Na Pěšině 278 a 279, Děčín, se sídlem Na Pěšině 278, 405 05 Děčín IX, IČO 25472712, za 
cenu 27.000,00 Kč + ostatní náklady. 

Cena: 27 000,00
Návrh postupu: Rada města doporučila schválit prodej



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej pozemků p.č. 761/72 a p.č. 761/74 k.ú. Bynov pod stavbou přístupových chodníků, které 
jsou společně s domem ve vlastnictví žadatele – majetkoprávní vypořádání - stavba na cizím pozemku;

- RM záměr – usnesení č. RM 17 15 37 23 ze dne 5. 9. 2017
- ZM záměr – usnesení č. ZM 17 07 07 06 ze dne 21. 9. 2017

Vyjádření:
OR – v uvedené lokalitě je plánována regenerace sídliště. V současné době je projekt ve fázi výběru 
zhotovitele územní studie. Proto nedoporučujeme prodat.

OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemků p. č. 761/72 a 761/74 
v k.ú. Bynov za účelem přístupu k domu ve vlastnictví žadatelů.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětný pozemek se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a jsou součástí zóny SM – smíšená městská zóna. S 
prodejem pozemků souhlasíme.
Funkční využití zóny SM dle čl. 8 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín:
- přípustné: trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, 
veřejného stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru 
(zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura;
- výjimečně přípustné: nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM;
- nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 3-4, intenzita zastavění pozemku v %: 50.
Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým 
bydlením, bytové domy a „vila“ domy se 100 % trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek 
příslušného prostoru či lokality.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tyto pozemky do 
plochy BH – bydlení hromadné.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemků za účelem správy přístupu k domu ve 
vlastnictví žadatelů.

OMH – jedná se o prodej pozemků pod přístupovými chodníky, které jsou společně s domem ve vlastnictví 
žadatele – majetkoprávní vypořádání, prodejem pozemků dojde k narovnání majetkoprávního nesouladu – 
stavba na cizím pozemku.

Jedná se o prodej pozemků p.č. 761/72 o vým. 16 m2 a p.č. 761/74 o vým. 14 m2 v k.ú. Bynov.

Cena pozemku: dle „Zásad“ II. pásmo – 1000,00 Kč/m2 – koef. 0,9 – ostatní účely – celkem 27.000,00 Kč 

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: majetkoprávní vypořádání

Žadatel: Společenství vlastníků domu, Na Pěšině 278 a 279, Děčín IX

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města 

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
N A A A                            

Vysvětlivky:



Příloha: 761 km.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 761 zad.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 761 zad dopl.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 761_72 bynov foto.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 761_74 bynov foto.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 761 km.pdf Komentář:          

Příloha: 761 zad anonym.pdf Komentář:          

Příloha: 761 zad dopl anonym.pdf Komentář:          

Příloha: 761_72 bynov foto.pdf Komentář:          

Příloha: 761_74 bynov foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 6.12.2017 11:52 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 6.12.2017 12:01 podepsáno

















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 14. 12. 2017 ZM 17 10 05 10

Název:
Prodej pozemku p.č. 884/3 k.ú. Podmokly 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje

prodej pozemku p.č. 884/3 o vým. 25 m2 v k.ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Krajské 
ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické náměstí 899/9, Ústí nad Labem, za cenu dle znaleckého posudku 
č. 3217-090/2017AC ve výši 10.880,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 28. 11. 2017 návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a 
usnesením č. RM 17 20 37 25 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 884/3 o vým. 25 
m2 v k.ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, 
Lidické náměstí 899/9, Ústí nad Labem, za cenu dle znaleckého posudku č. 3217-090/2017AC ve výši 
10.880,00 Kč + ostatní náklady a schválila vydání poplatku za bezdůvodné užívání pozemku p.č. 884/3 v k.ú. 
Podmokly ve výši nájemného, tj. 40,- Kč/m2/rok za období 2016 a 2017. 

Cena: 10 880,00
Návrh postupu: Rada města doporučila prodej pozemku



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej pozemku p.č. 884/3 k.ú. Podmokly pod stavbou ve vlastnictví žadatele – majetkoprávní 
vypořádání;

- pozemek není přístupný z místní komunikace;

- za užívání pozemku bez právního důvodu je účtován poplatek ve výši nájemného, a to za dva roky zpětně 
(40,- Kč/m2/rok);

- RM záměr – usnesení č. RM 17 15 37 24 ze dne 5. 9. 2017;
- ZM záměr – usnesení č. ZM 17 07 07 07 ze dne 21. 9. 2017.

Vyjádření:
OR – nemá v lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku p. č. 884/3 v 
k.ú. Podmokly (pozemek pod stavbou garáže).
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětný pozemek se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny SC – smíšená centrální zóna. S 
prodejem pozemku souhlasíme.
Funkční využití zóny SC dle čl. 8 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín:
- přípustné: vybavenost celoměstského a lokálního charakteru (administrativně správní, obchodní, zdravotní a 
sociální, kulturní, církevní, ubytování), trvalé bydlení v bytových a polyfunkčních domech, zařízení obchodu, 
školství, veřejného stravování, tělovýchovné areály, odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura;
- výjimečně přípustné: individuální trvalé bydlení, garáže, čerpací stanice PHM, nerušící provozy drobné 
výroby a služeb;
- nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 4–5, intenzita zastavění pozemku v %: 75–100.
Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým 
bydlením, bytové domy a „vila“ domy s trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek 
příslušného prostoru či lokality (tvar střechy, počet podlaží, uliční čára, stavební čára, pestrá skladba 
architektonických prvků a detailů, členění fasád, oken, výkladců, reklamy, obytné vnitrobloky, zeleň, půdní 
vestavby).
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy SC – plocha smíšená obytná v centrální zóně.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemku za účelem narovnání majetkoprávního 
nesouladu.

OMH – doporučuje prodej pozemku. Jedná se o pozemek pod dosud nezkolaudovanou stavbou ve vlastnictví 
žadatele. Prodejem dojde k narovnání majetkoprávního nesouladu. Pozemek není přístupný z místní 
komunikace, je ve dvorním traktu za budovou policie ČR. Dle ZP je zastavěný jednoduchou stavbou skladu a 
je využíván pro parkování osobního automobilu.

Jedná se o prodej pozemku p.č. 884/3 o výměře 25 m2 v k. ú. Podmokly.

Návrh ceny za prodej: jedná se o organizační složku státu, tj. prodej za cenu dle znaleckého posudku č. 
3217-090/2017AC ve výši 10.880,00 Kč + ostatní náklady.

Nájemní smlouva: 0

Žadateli bude účtován poplatek za užívání pozemku bez právního důvodu ve výši nájemného, a to za dva roky 
zpětně (40,- Kč/m2/rok).

Účel dle žádosti: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou žadatele



Žadatel: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické náměstí 899/9, Ústí nad Labem

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města 

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A A A                            

Vysvětlivky:

Příloha: 884 pcr km.php.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 884 pcr zad.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 884 zad dopl.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 884 pcr km.php.pdf Komentář:          

Příloha: 884 pcr zad_anonym.pdf Komentář:          

Příloha: 884 zad dopl_anonym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 6.12.2017 11:49 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 6.12.2017 11:57 podepsáno









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 14. 12. 2017 ZM 17 10 05 11

Název:
Prodej částí pozemků v k.ú. Prostřední Žleb

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a 
schvaluje

prodej částí pozemků p.č. 576/4 a p.č. 577/1, dle GP č. 887-110/2017 nově ozn. jako pozemek p.č. 576/4 - díl 
„a“ o vým. 491 m2 a díl „c“ o vým. 67 m2, v k.ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro 
******, za cenu 111.600,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 28. 11. 2017 návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Prostřední 
Žleb a usnesením č. RM 17 20 37 21 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků p.č. 576/4 
a p.č. 577/1, dle GP č. 887-110/2017 nově ozn. jako pozemek p.č. 576/4 - díl „a“ o vým. 491 m2 a díl „c“ o 
vým. 67 m2, v k.ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******, za cenu 111.600,00 Kč + 
ostatní náklady. 

Cena: 111 600,00
Návrh postupu: Rada města doporučila schválit prodej 



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej části pronajatého pozemku p.č. 576/4 k.ú. Prostřední Žleb na zahradu k domu čp. 32 ve 
vlastnictví žadatele;

- RM a ZM byl současně předložen návrh na prodej části sousedního pozemku p.č. 577/1 k.ú. Prostřední Žleb, 
který je zřejmě užíván jako součást zahrady;

- z důvodu úmrtí žadatele a probíhajícího dědického řízení byl prodej pozemků pozastaven, užívání pozemků 
je řešeno nově schválenou a uzavřenou nájemní smlouvou;

- OMH následně obdržel žádost dcery žadatele - dědičky o prodej pozemků;

- při zpracování geometrického plánu byla zjištěna chyba v mapových podkladech katastrálního úřadu, která 
byla příčinou oddálení vyhotovení GP a předložení žádosti ke schválení v RM a ZM;

- RM záměr – usnesení č. RM 16 17 37 20 ze dne 4. 10. 2016
- ZM záměr – usnesení č. ZM 16 08 04 13 ze dne 20. 10. 2016

Vyjádření: 
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU - odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 576/4 a 
části pozemku p.č. 577/1 k.ú. Prostřední Žleb na zahradu k rodinnému domu.
OSU - odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětné pozemky se platného územního plánu nacházejí 
v zastavěném území a jsou součástí zóny BV – smíšená zóna s RD venkovského typu. Plánovaný záměr není 
s regulativem funkčního využití zóny v rozporu. S prodejem souhlasíme za podmínky zachování přístupu na 
zbylé části pozemků.
Funkční využití zóny BV dle územního plánu –
- přípustné – individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a 
samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské 
vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity 
odpovídající komunikace (přístupové a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, garáže, všechny 
formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura;
- výjimečně přípustné – objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící 
výrobní aktivity a služby;
- nepřípustné – ostatní rušící výrobní aktivity a služby.
Prostorové uspořádání – 1-2 podlaží + podkroví, intenzita zastavění pozemku v % - 15.
Poznámka – pro informaci uvádíme, že nový rozpracovaný územní plán řadí tento pozemek do oblasti ZN – 
zeleň nezastavitelných soukromých zahrad.

OZP - nemá z hlediska životního prostřední námitek k prodeji cca ½ pozemku p.č. 576/4 v k.ú. Prostřední 
Žleb. Pozemek je dlouhodobě užíván jako zahrada k domu ve vlastnictví žadatele. Zároveň nemáme námitek 
k prodeji části p.p.č. 577/1 k.ú. Prostřední Žleb, která je zřejmě rovněž využívána.

OMH eviduje nájemní smlouvu č. 576/4-109 ze dne 22. 5. 1995 na pronájem pozemku p.č. 576/4 o vým. na 
zahradu. Nájemce byl písemně požádán o sdělení, zda souhlasí se změnou výše nájemného za pozemek 
užívaný jako zahrada k domu dle stávajících „Zásad“ nebo, zda má zájem o jeho prodej. Nájemce ve své 
odpovědi sdělil, že nesouhlasí se zvýšením nájemného a má zájem o prodej cca 1/2 pronajatého pozemku. 
Šetřením bylo zjištěno, že jako součást zahrady je zřejmě užívána i malá část sousedního pozemku p.č. 577/1 
k.ú. Prostřední Žleb.
V průběhu vyřizování žádosti žadatel zemřel a prodej pozemků byl z důvodu probíhajícího dědického řízení 
pozastaven. Užívání pozemků bylo řešeno nově schválenou a uzavřenou nájemní smlouvou s dcerou 
zemřelého. Tato následně jako nový vlastník domu požádala o prodej částí užívaných pozemků. Při 
vyhotovení geometrického plánu byla zjištěna chyba v mapových podkladech katastrálního úřadu. Tímto došlo 
k oddálení vyhotovení GP a předložení žádosti ke schválení v RM a ZM. Žadatelka byla o situaci informována. 
Pozemky jsou částečně porostlé lesním porostem, ve svažitém terénu, nejsou přístupné z místní komunikace. 
Pozemek p.č. 576/4 je přístupný pouze přes nemovitosti ve vlastnictví žadatelky, případně přes lesní pozemek 



ve vlastnictví spol. Lesy ČR. Pozemek p.č. 577/1 je přístupný pouze přes lesní pozemek ve vlastnictví spol. 
Lesy ČR.

Jedná se o prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb
- p.č. 576/4 - díl „a“ o vým. 491 m2
- p.č. 577/1 - díl „c“ o vým. 67 m2

Cena za prodej pozemku:
III. pásmo 200,- Kč/m2 – ostatní samostatně prodávané pozemky – celkem 111.600,00 Kč

Nájemní smlouva: žadatelka

Účel dle žádosti: zahrada

Žadatel: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelka není vedena v evidenci dlužníků města 

Vyjádření:

Příloha: 577 pzl km.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 577 pzl gp.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 577 pzl zad.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 577 pzl km.pdf Komentář:          

Příloha: 577 pzl gp anonym.pdf Komentář:          

Příloha: 577 pzl zad anonym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 6.12.2017 11:50 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 6.12.2017 11:58 podepsáno















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 14. 12. 2017 ZM 17 10 05 12

Název:
Výkup pozemků v k.ú. Podmokly a v k.ú. Horní Oldřichov

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemků v k.ú. Podmokly a v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje

výkup části pozemků p.č. 487/1 a p.č. 488 v k.ú. Podmokly a části pozemků p.č. 1577/1 a p.č. 1526/4 v k.ú. 
Horní Oldřichov, dle GP č. 3988,837-67/2017 nově ozn. jako p.p.č. 487/4 o vým. 125 m2, p.č. 488/2 o vým. 8 
m2 v k.ú. Podmokly, p.p.č. 1526/5 o vým. 54 m2 a díl „a“ o vým. 4 m2 v k.ú. Horní Oldřichov, z majetku 
společnosti Comwell s.r.o., Teplická 619/18a, Děčín IV, za cenu 327 510.00 Kč + ost. náklady, po přidělení 
finančních prostředků. 

Stanovisko RM:
Rada města opětovně projednala návrh na výkup pozemků v k.ú. Podmokly a v k.ú. Horní Oldřichov a 
usnesením č. RM 17 20 37 34 doporučila zastupitelstvu města vykoupit části pozemků p.č. 487/1 a p.č. 488 v 
k.ú. Podmokly a části pozemků p.č. 1577/1 a p.č. 1526/4 v k.ú. Horní Oldřichov, dle GP č. 3988,837-67/2017 
nově ozn. jako p.p.č. 487/4 o vým. 125 m2, p.č. 488/2 o vým. 8 m2 v k.ú. Podmokly, p.p.č. 1526/5 o vým. 54 
m2 a díl „a“ o vým. 4 m2 v k.ú. Horní Oldřichov, z majetku společnosti Comwell s.r.o., Teplická 619/18a, Děčín 
IV, za cenu 327 510.00 Kč + ost. náklady, po přidělení finančních prostředků.

Cena: 327 510,00
Návrh postupu: Rada města doporučila výkup pozemků 



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost vlastníka pozemků pod místními komunikacemi (chodníky) v k.ú. Podmokly a k.ú. Horní Oldřichov o 
směnu částí pozemků za pozemek p.č. 1161/17, včetně stavby garáže bez čp/če, v k.ú. Podmokly;

- zastupitelstvo města usn. č. ZM 17 03 07 06 ze dne 30. 3. 2017 nezveřejnilo záměr města směnit pozemky 
vč. stavby garáže a schválilo výkup částí pozemků pod komunikacemi – majetkoprávního vypořádání – stavba 
na cizím pozemku;

- RM projednala na svém zasedání dne 5. 9. 2017 návrh na výkup a své rozhodnutí odložila;

- na základě úkolu z PVO bylo OMH zadáno zpracování znaleckého posudku pro stanovení ceny úřední (dle 
příslušné vyhlášky) a ceny v místě a čase obvyklé;

- následně bylo vyvoláno jednání s vlastníkem těchto pozemků ohledně výše ceny za jejich výkup;

- vlastník pozemků - spol. Comwell s.r.o., Teplická 619/18a, Děčín IV – nesouhlasí s cenou dle ZP, akceptuje 
cenu ve výši dle „Zásad“, tj. za cenu, za kterou jsou v dané lokalitě prodávány pozemky z majetku města;

- RM opětovně projednala na svém zasedání dne 7. 11. 2018 návrh na výkup pozemků pod stavbami 
chodníků v k.ú. Podmokly a k.ú. Horní Oldřichov za cenu dle „Zásad“ a své rozhodnutí odložila;

- dne 22. 11. 2018 se uskutečnilo nové jednání ve věci stanovení ceny za výkup pozemků – vlastník pozemků 
žádá cenu ve výši dle „Zásad“ (záznam z jednání).

Vyjádření – směna:
OR – nemá v lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče námitek ke směně pozemků pod stavbami chodníků, a 
to část p.p.č. 15771 a p.č. 1526/4 v katastrálním území Horní Oldřichov a část p.p.č. 487/1 v katastrálním 
území Podmokly za pozemek p.č. 1161/17 v k.ú. Podmokly, jehož součástí je stavba garáže, a to za 
podmínky, že město neuvažuje s výstavbou či jinou investicí v dané lokalitě.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětné pozemky se dle platného Územního plánu 
města Děčín nachází v zastavěném území. Pozemek p.č. 1577/1 je veden jako vodní plocha a p.p.č. 1526/4 je 
součástí zóny SM – Smíšená městská zóna, oba k.ú. Horní Oldřichov. Pozemek p.č. 487/1 a 1161/17 jsou 
součástí zóny SM – Smíšená městská zóna, oba k.ú. Podmokly. Se směnou nesouhlasíme z důvodu 
možného budoucího využití p.p.č. 1161/17 k.ú. Pomokly.
Funkční využití zóny SM dle Územního plánu města Děčín:
- přípustné – trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, 
veřejného stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru 
(zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura;
- výjimečně přípustné: nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM;
- nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 3–4, intenzita zastavění pozemku v %: 50.
Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým 
bydlením, bytové domy a „vila“ domy se 100 % trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek 
příslušného prostoru či lokality.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí pozemky p.č. 1161/17 a 
487/1 k.ú. Pomokly a p.p.č. 1526/4 k.ú. Horní Oldřichov do oblasti SM – Plocha smíšená obytná městská. 
Nový rozpracovaný Územní plán Děčín respektuje současný stav u pozemku p.č. 1577/1 k.ú. Horní Oldřichov. 

OSC – jako příslušný silniční správní úřad nedoporučuje směnu pozemkové parcely 1161/17 k.ú. Podmokly za 
pozemky, nacházejícími se pod tělesy chodníků v ul. Teplická a Na Hrázi, Děčín VIII. Doporučujeme uvedené 
pozemky vykoupit, avšak nesměňovat za p.p.č. 1161/17 k.ú. Podmokly. Již v roce 2014 silniční správní úřad 
nedoporučoval prodej p.p.č. 1161/7 k.ú. Podmokly, citujeme: „Statutární město Děčín v minulosti zadalo 
zpracování projektové dokumentace na dostavbu ul. Jeronýmova obytným domem se 73 bytovými jednotkami. 
V případě, že by k realizaci dostavby ulice Jeronýmova nedošlo, bylo by vhodnější pozemek ponechat jako 



rezervu pro možnost rozšíření parkovacích kapacit v této lokalitě“.

OKD – v územní studii „Obnova historické části Podmokel“ je na pozemku p.č. 1161/17 a p.č. 1161/1 k.ú. 
Podmokly navržena výstavba parkovacího domu. Vlastníkem stavby na pozemku p.č. 1162/17 k.ú. Podmokly 
není žadatel. Na části pozemku p.č. 1577/1 a p.č. 1526/4 k.ú. Horní Oldřichov se nachází stavby chodníků. 
Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací je nutné převést pozemky pod stavbou komunikace 
(chodníku) do vlastnictví města. OKD nedoporučuje směnu pozemku p.č. 1161/17 k.ú. Podmokly. Žádáme o 
převod části pozemku p.č. 1577/1 a p.č. 1526/4 k.ú. Horní Oldřichov do vlastnictví statutárního města Děčín. 

OPO – součástí pozemku p.č. 1161/17 je stavba garáží, které OPO využívá ke skladování, a i nadále využívat 
bude. K tomuto pozemku je přístup z p.p.č. 1161/1, která je také v majetku města, a i proto nedoporučujeme 
prodávat ani směňovat.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek ke směně části pozemku p.č. 1577/1 a p.p.č. 1526/4 v k.ú. 
Horní Oldřichov a části p.p.č. 487/1 v k.ú. Podmokly za p.p.č. 1161/17 v k.ú. Podmokly.

OMH – nedoporučuje směnu pozemků ve vlastnictví žadatele za pozemek p.č. 1161/17 k.ú. Podmokly, jehož 
součástí je stavba garáže bez čp/če. Tato stavba je využívána pro skladování vybavení nezbytného pro chod 
magistrátu. Zastupitelstvo města v roce 2015 projednávalo prodej tohoto pozemku a usnesením č. ZM 15 05 
06 15 z 28. 5. 2015 nezveřejnilo záměr města prodat pozemek, včetně stavby garáže bez čp/če, v k.ú. 
Podmokly. Po projednání žádosti v orgánech města byl žadatel o výsledku jednání informován. Ve svém 
vyjádření souhlasí s výkupem částí pozemků pod stavbami chodníků z důvodu majetkoprávního vypořádání – 
stavba na cizím pozemku. Vyhotoveným GP bylo zjištěno, že stavba chodníku je umístěna i na části pozemku 
p.č. 488 k.ú. Podmokly, vlastník pozemku souhlasí s odprodejem i této části pozemku. Z tohoto důvodu je 
rovněž uváděn v návrhu na usnesení.
NOVÉ SKUTEČNOSTI Rada města projednala na svém zasedání dne 5. 9. 2017 (usnesení č. RM 17 15 37 
30) návrh na výkup částí pozemků p.č. 487/1 a p.č. 488 v k.ú. Podmokly a části pozemků p.č. 1577/1 a p.č. 
1526/4 v k.ú. Horní Oldřichov, dle GP č. 3988,837-67/2017 nově ozn. jako p.p.č. 487/4 o vým. 125 m2, p.č. 
488/2 o vým. 8 m2 v k.ú. Podmokly, p.p.č. 1526/5 o vým. 54 m2 a díl „a“ o vým. 4 m2 v k.ú. Horní Oldřichov 
pod místními komunikacemi a své rozhodnutí odložila.
OMH na základě úkolu z PVO č. 171503 zadal vypracování znaleckého posudku pro stanovení ceny úřední 
(dle příslušné vyhlášky) a ceny v místě a čase obvyklé na části pozemků dle vyhotoveného geometrického 
plánu a následně vyvolal jednání ohledně výše ceny za jejich výkup se společností Comwell s.r.o., Teplická 
619/18a, Děčín IV, která uvedené pozemky vlastní.
Vlastník pozemků byl seznámen se znaleckým posudkem č. 760-072/2017 ze dne 21. 9 2017, kterým je 
stanovena cena obvyklá ve výši 180.000,00 - 200.000,00 Kč a dále s cenou pozemků prodávaných v dané 
lokalitě z majetku města dle „Zásad“. Vlastník pozemků nesouhlasí s cenou dle ZP, akceptuje cenu 
stanovenou ve výši dle „Zásad“.
AKTUÁLNĚ Rada města projednala na svém zasedání dne 7. 11. 2017 návrh na výkup částí pozemků p.č. 
487/1 a p.č. 488 v k.ú. Podmokly a části pozemků p.č. 1577/1 a p.č. 1526/4 v k.ú. Horní Oldřichov pod 
stavbami chodníků z majetku společnosti Comwell s.r.o., Teplická 619/18a, Děčín IV za cenu dle „Zásad“ 
(návrh na usnesení č. RM 17 19 37 06) a své rozhodnutí opět odložila.
Následně bylo svoláno nové jednání ( 22. 11. 2017) s vlastníkem pozemků za účasti 2. náměstka primátorky a 
zástupců OMH. Vlastník pozemků sdělil, že svůj původní návrh ceny ve výši 2.000.00 Kč již ponížil v 
souvislosti s prvním jednáním na OMH a je ochoten připustit stanovení ceny za pozemky ve výši dle „Zásad“, 
tj. za cenu 327 510,00 Kč.
Byla vyžádána aktuální stanoviska odboru rozvoje a odboru komunikací a dopravy, a to s ohledem na zákon o 
pozemních komunikacích.
OR – v souvislosti s připravovaným projektem „Oprava chodníků a VO podél silnice I/13“ je pro město 
potřebné získat části pozemků p.č. 487/1 a p.č. 488 v k.ú. Podmokly a část pozemku p.č. 1577/1 v k.ú. Horní 
Oldřichov. V rámci pozemku p.č. 1526/4 v k.ú. Horní Oldřichov nemá OR žádný projektový záměr.
OKD – na části pozemku p.č. 487/1, p.č. 488 k.ú. Podmokly a na části pozemku p.č. 1526/4, p.č. 1557/3, p.č. 
1577/1 k.ú. Horní Oldřichov se nachází stavba místní komunikace – chodníku. Na části pozemku p.č. 1577/1 
k.ú. Horní Oldřichov, části pozemku p.č. 487/1, p.č. 488 k.ú. Podmokly se nachází místní komunikace 
zařazená v pasportu MK pod evidenčním označením 137d. Na částech pozemku p.č. 1526/4 k.ú. Horní 
Oldřichov se nachází místní komunikace zařazená v pasportu MK pod evidenčním označením 45c (ul. U 
Splavu) a 46c (ul. Spojovací).
Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací musí být vlastník stavby i vlastníkem pozemku. Dále zde 



odbor komunikací a dopravy připravuje stavbu místa pro přecházení přes silnici I/13, který se dotkne i části 
pozemku p.č.488 k.ú. Podmokly.
Odbor komunikací a dopravy doporučuje výkup částí pozemku p.č. 1577/1, p.č. 1526/4 k.ú. Horní Oldřichov a 
části pozemku p.č. 487/1, p.č. 488 k.ú. Podmokly.

Jedná se o výkup části pozemků:
- p.č. 487/1 o vým. 125 m2 v k.ú. Podmokly
- p.č. 488 o vým. 8 m2 v k.ú. Podmokly
- p.č. 1526/4 o vým. 54 m2 v k.ú. Horní Oldřichov
- p.č. 1577/1 o vým. 4 m2 v k.ú. Horní Oldřichov

Cena za výkup:
- původní návrh vlastníka pozemků
2.000,00 Kč/m2 – celkem 382.000,00 Kč

- dle ZP - 180.000, 00 - 200.000,00 Kč (tj. průměrná cena 942,00 -1.047,00 Kč/m2)
(kompletní znění ZP k dispozici na OMH)

- dle „Zásad“ - celkem 327.510,00 Kč
pozemky k.ú. Podmokly – celkem 275.310,00 Kč
I. pásmo – 2.300,00 Kč/m2 – koeficient 0,9 – ostatní účely jinde neuvedené – 2070.00 Kč/m2

pozemky k.ú. Horní Oldřichov – celkem 52.200,00 Kč 
II. pásmo - 1.000.00 Kč/m2 – koeficient 0,9 – ostatní účely jinde neuvedené – 900.00 Kč/m2 

V obdobných případech, kdy byl vykupován pozemek pod stavbou komunikace do majetku města, byl výkup 
realizován za cenu odpovídající cenám pozemků ve vlastnictví města prodávaných v daném území.

Ze strany vlastníka pozemku není požadována úhrada poplatku za užívání pozemků bez nájemního vztahu.

Nájemní smlouva: 0

Účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikací

Vlastník: Comwell s.r.o., Teplická 619/18a, Děčín IV

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

OR-směna OSU-směna OSC-směna OKD-směna OPO-směna OZP-směna OMH-směna
A N N N N A N

Vysvětlivky:

Příloha: comw zad.pdf Komentář: plné znění

Příloha: comw km.pdf Komentář: plné znění

Příloha: comw gp.pdf Komentář: plné znění



Příloha: comw zp.pdf Komentář: plné znění

Příloha: comw zapis.pdf Komentář: plné znění

Příloha: comw zaznam vykup.pdf Komentář: plné znění

Příloha: comw zad anonym.pdf Komentář:          

Příloha: comw km.pdf Komentář:          

Příloha: comw gp_anonym.pdf Komentář:          

Příloha: comw zp anonym.pdf Komentář:          

Příloha: comw zapis anonym.pdf Komentář:          

Příloha: comw zaznam vykup 
anonym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 6.12.2017 11:50 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 6.12.2017 12:00 podepsáno
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