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1. INFORMACE O ZPRACOVATELI STUDIE PROVEDITELNOSTI 

Obchodní jméno/název  

Sídlo/adresa  

IČ  

DIČ  

CEARA s.r.o. 

Jizbice 74, 288 02 Nymburk 

28513304 

není 

Členové zpracovatelského týmu, 

jejich role a kontakty 

Ing. Marie Hanušová, marie.hanusova@ceara.cz, 

jednatelka společnosti, projektová manažerka 

731/152033 

Datum vypracování 29. 9. 2017 

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI 

Obchodní jméno/název  

Sídlo  

IČ   

DIČ 

IZO 

Město Pečky 

Masarykovo náměstí 78 

289 11 Pečky 

IČ 00239607 

DIČ CZ 00239607 

není 

Jméno, příjmení a kontakt na 

statutárního zástupce 

Milan Urban, starosta města, e-mail: 

milan.urban@pecky.cz 

Jméno, příjmení a kontakt na 

kontaktní osobu pro projekt 

Ing. Věra Růžičková, vedoucí odboru správy majetku 

města a bytového hospodářství, e-mail: 

vera.ruzickova@pecky.cz, tel.: 321 789 643 

Nárok na odpočet DPH na vstupu 

ve vztahu ke způsobilým výdajům 

projektu (Ano x Ne) 

NE 

Název projektu 
Výtah, cvičná kuchyňka a poradenské pracoviště v ZŠ 

Pečky 
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3. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PROGRAMEM 

Místo realizace 

Místem realizace projektu je Základní škola Pečky, okres Kolín, která se nachází na adrese Třída Jana 

Švermy 342, 289 11 Pečky. Škola se řadí svým počtem mezi velmi velké školy. Město Pečky se nachází 

v území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kolín. Toto SO ORP je klasifikováno jako SO 

ORP, na jehož území se nachází sociálně vyloučená lokalita či lokality dle přílohy specifických pravidel 

výzvy č. 68 z Integrovaného regionálního operačního programu.  

Projekt není realizován na území, v rámci kterého je uplatňován Koordinovaný přístup k sociálně 

vyloučeným lokalitám v souladu se schválenou strategií. Škola zajištuje výuku žákům z města Pečky 

vč. Místní části Velké Chvalovice a spádového území složeného z obcí: Ratenice, Tatce, Dobřichov, 

Radim, Chotutice, Vrbčany, Milčice a Vrbová Lhota. Z těchto obcí je škola dobře dopravně dostupná 

autobusovým nebo vlakovým spojením. 

Obrázek č. 1 – Mapa SO ORP Kolín 

 

Zdroj: Český statistický úřad 
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Popis cílových skupin 

Cílové skupiny projektu jsou: 

- Žáci tj. cílová skupina zahrnující všechny žáky ZŠ Pečky (počet se pohybuje okolo 630), neboť 

realizace projektu ovlivní jejich možnosti pohybu po škole a umožní kvalitnější a atraktivnější 

výuku ve cvičné kuchyňce. Projekt se dotýká současných žáků navštěvující ZŠ Pečky, ale i 

nových žáků, kteří budou výstupy projektu využívat v příštích letech.  

- Osoby sociálně vyloučené tj. cílová skupina obsahující žáky, kteří mají ztížený přístup 

ke vzdělávání (počet osob k datu podání žádosti byl 25). Jedná se především o žáky, kteří 

vyrůstají v nepodnětném prostředí a nemají takové možnosti rozvíjet své schopnosti a 

dovednosti, neboť míra vzdělanosti u jejich rodičů je na velmi nízké úrovni. Cílení na rozvoj 

manuálních zručností je u této cílové skupiny velmi důležité za účelem lepšího uplatnění na 

trhu práce. 

- Osoby ohrožené sociálním vyloučením tj. cílová skupina obsahující osoby ohrožené sociálním 

vyloučením (počet osob datu podání žádosti byl 30). Veškeré výstupy projektu budou sloužit i 

ke vzdělávání z této cílové skupiny. Škola je schopna zajistit péči v rozsahu, kterou žáci 

potřebují. 

- Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami tj. cílová skupina zahrnující žáky se zdravotním 

a sociální znevýhodněným (počet osob k datu podání žádosti byl 50). Žáci se speciálními 

vzdělávacími potřebami budou využívat výstupy projektu, stejně jako žáci bez speciálních 

vzdělávacích potřeb, rozhodně nedojde k vyloučení ze vzdělávacího procesu. 

- Pedagogičtí pracovníci tj. cílová skupina zahrnující pedagogické pracovníky (počet osob k datu 

podání žádosti byl 45), kterým se realizací projektů zajistí kvalitnější podmínky pro výuku ve 

cvičné kuchyňce a pro činnost v poradenském pracovišti.  

- Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo 

asistenčních služeb. Výstupy projektu se dotkne odborných pracovních pozic (např. asistenti 

pedagoga), neboť v rámci projektu dochází ke zlepšení podmínek pro jejich činnosti tj. 

poradenského pracoviště.  
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Cíl a výsledek 

Cílem projektu je vytvoření bezbariérových podmínek pro pohyb osob v budově školy a zkvalitnění 

podmínek pro výuku žáků. V důsledku realizace projektu dojde také k naplnění dílčího cíle zvýšení 

kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky 

regionálního trhu práce. 

Výstupem projektu je nově vybudovaný výtah, opravená cvičná kuchyňka a prostory poradenského 

pracoviště, kde bude působit školní psycholog, výchovní poradci, sociální pedagog a školní metodik 

prevence. 

Výsledkem projektu je lepší mobilita osob s tělesným postižením po škole a zlepšený prospěch žáků 

ohrožených školním neúspěchem. 

Nově vybudovaná infrastruktura tedy přispěje ke snižování rozdílů ve výsledcích žáků, zkvalitnění 

zázemí pro základní vzdělávání, zvyšování kvality ve vzdělávání, rovný přístup ke vzdělávání, 

zázemí pro poradenství. Tyto opatření umožní zajistit „úspěch pro každého žáka“. 

Projekt má vazbu na podporované aktivity výzvy, neboť je zaměřen na oblast budování 

bezbariérovosti škol a oblast klíčových kompetencí, konkrétně řemeslné obory. 

Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či plánované 

projekty/investiční akce 

Projekt navazuje svých charakterem na již proběhlé investiční akce v budově školy např. na zateplení 

obálky budovy a výměnu oken z Operačního programu Životní prostředí. V rámci tohoto projektu 

došlo i k výměně oken v místnostech, které budou dotčeny realizací tohoto projektu. 

V rámci projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (výzva podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I) realizuje škola projekt Škola hrou (reg. 

číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0006905)  na financování nejenom mzdových nákladů osob 

(sociální pedagog, školní asistent a školní psycholog), které budou působit v poradenském pracovišti. 

Dále bude v poradenském pracovišti působit asistent pedagoga zejména pro sociálně znevýhodněné 

žáky financovaný z grantu MŠMT. 
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Škola má v budoucnu další plány zaměřené na opravu či obnovu dalších učeben, avšak tyto záměry 

jsou pouze ve fázi plánování. Škola bude usilovat o získání dalších finančních prostředků Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na personální podporu pracovních pozic, které budou využívat 

poradenské pracoviště. 

Popis souladu projektu s nadřazenými strategickými a klíčovými dokumenty 

Projekt je v souladu s těmito opatřeními Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy České republiky. 

Opatření Strategie 2020 
Opatření Dlouhodobého 

záměru ČR 
Vazba projektu 

B.4 specificky zlepšovat 

kvalitu vzdělávaní na 

druhém stupni základní 

školy jako hlavního 

vzdělávacího proudu 

B.4.5 Zlepšit materiální, 

finanční aj. podmínky pro 

činnost 2. stupně ZŠ. 

Vazba opatření na tento 

projekt se týká zlepšení 

materiálních podmínek pro 

výuku – vznik odborné 

učebny pro klíčové 

kompetence. 

B.4 specificky zlepšovat 

kvalitu vzdělávaní na 

druhém stupni základní 

školy jako hlavního 

vzdělávacího proudu 

B.4.6 Zlepšovat vybavení a 

zvyšovat kvalitu vzdělávání 

na 1. stupni ZŠ jako 

základního předpokladu pro 

úspěšné vzdělávání žáků na 

2. stupni ZŠ. 

Vazba opatření na tento 

projekt se týká zlepšení 

materiálních podmínek pro 

výuku – vznik odborné 

učebny pro klíčové 

kompetence. 

B.9 podporovat 

propojování školního a 

mimoškolního vzdělávání 

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 (odborná soustředění, 

Vazba opatření na tento 

projekt spočívá ve spolupráci 

se školní družinou, školním 

klubem a neziskovými 

organizacemi. 
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přípravné kursy, on-line 

vzdělávání, zájmová činnost 

aj.). Zvyšovat přístupnost 

zájmového a neformálního 

vzdělávání žákům s potřebou 

podpůrných opatření. 

B.9 podporovat 

propojování školního a 

mimoškolního vzdělávání 

B.9.2 Podporovat spolupráci 

škol a dalších organizací při 

rozvoji a začleňování dětí 

ohrožených předčasným 

odchodem ze vzdělávání v 

mimoškolních aktivitách. 

Vazba opatření na tento 

projekt spočívá ve spolupráci 

se školní družinou, školním 

klubem a neziskovými 

organizacemi. 

G.2 podporovat 

kompenzaci všech typů 

znevýhodnění a rozvoj 

všech typů nadání, a to na 

principu individualizace 

podpory 

G.2.1 Přejít od diagnostiky 

zaměřené primárně na 

zjišťování konkrétní diagnózy 

k diagnostice zaměřené na 

zjišťování míry podpory, 

kterou žák potřebuje při 

vzdělávání a navrhování 

konkrétních podpůrných 

opatření. 

Vazba opatření na tento 

projekt se týká vybudování 

poradenského pracoviště. 

G.2 podporovat 

kompenzaci všech typů 

znevýhodnění a rozvoj 

všech typů nadání, a to na 

principu individualizace 

podpory 

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 

Vazba opatření na tento 

projekt se týká vybudování 

poradenského pracoviště. 
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sloužit i jako podklad pro 

zřizovatele v procesu 

vytváření jednotného rámce 

(standardu) pro poskytované 

poradenské služby a 

posuzování kvality ŠPZ. 

 

Popis vazby na Místní akční plán vzdělávání (MAP) 

Město Pečky patří pod obec s rozšířenou působností Kolín. V rámci regionu je tvořen Místní akční 

plán vzdělávání v ORP Kolín. Projektový záměr je uveden ve Strategickém rámci Místního akčního 

plánu vzdělávání v ORP Kolín, konkrétně v tabulce investičních priorit - Seznam projektových záměrů 

pro investiční intervence v SC 2.4 IROP (str. 108). Strategický rámec MAP byl schválen dne 29. března 

2017 řídícím výborem MAP v ORP Kolín.  

Identifikace školy:  Základní škola Pečky, okres Kolín IČO: 49862456,  

RED-IZO: 600045251, IZO ZŠ: 045831114 

Název projektu:    ZŠ Bezbariérová škola 

Bezbariérovost:    ANO 

Součástí projektového záměru je vybudování výtahu a poradenského pracoviště.  

 

Název projektu:    ZŠ školní kuchyň 

Vazba na klíčové kompetence IROP: Technické a řemeslné obory 

Součástí projektového záměru je modernizace odborné učebny (cvičná kuchyňka) 

 

Předkládaný projekt má vazbu na tyto prioritní cíle MAP vzdělávání v ORP Kolín: 

Priorita 2 – Kvalitní vzdělávací proces odpovídající aktuálním požadavkům 

- Cíl: 2.4 Přijetí myšlenky inkluze  

Popis cíle: Inkluze je přijímána jako přirozený přístup ve vzdělávání. Jsou k dispozici podmínky na 

realizaci inkluzivních programů, které jsou dostatečně známy a využívány.  
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- Cíl: 2.5 Kvalitní a inspirativní prostředí ke vzdělávání a odstranění bariér pro znevýhodněné 

skupiny 

Popis cíle: Cílem je bezbariérové, kultivované, funkční, inspirativní a příjemné prostředí škol v regionu 

jakou součást vzdělávacího procesu. Pro jednotlivé programy a předměty jsou k dispozici kvalitní 

pomůcky, které jsou efektivně využívány. Fyzické, kulturní a komunikační bariéry pro znevýhodněné 

skupiny dětí jsou systematicky vyhledávány a postupně odstraňovány.   

 

Popis vazby na Strategii CLLD MAS Podlipansko 2014 – 2020 

Strategie CLLD MAS Podlipansko 2014 – 2020 (str. 77) 

Vazba na specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání a celoživotní učení  

Popis opatření včetně cíle opatření CLLD B. 5. 2 Účinnější přístup ke vzdělávání v celém 
spektru dovedností a činností (praktické IT, 
jazykové, přírodovědné, technické) – vybavení a 
rekonstrukce odborných učeben 

Vazba projektu na SCLLD Projekt zlepšuje technické a materiální vybavení 
ZŠ Pečky v odborné učebně (cvičná kuchyňka) 

 

Strategie CLLD MAS Podlipansko 2014 – 2020 (str. 77) 

Vazba na specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání a celoživotní učení  

Popis opatření včetně cíle opatření CLLD B. 5. 3 Rovný přístup ve vzdělávání – posílení 
kapacity pro SVP, vybavení a posílení kapacity 
pro talentované 

Nebudou podporována žádná opatření, která 
povedou k diskriminaci a segregaci 
marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti 
a žáci s potřebou podpůrných opatření (děti a 
žáci se zdravotním postižením, zdravotním 
znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním). 

Vazba projektu na SCLLD Projekt pomocí výstavby výtahu vytváří 
kompletní bezbariérovost v ZŠ Pečky a 
poradenské pracoviště pro žáky v ZŠ Pečky. 
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4. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU 

Základní identifikace zařízení 

Obchodní jméno/název  

Sídlo  

IČ 

DIČ 

IZO   

Základní škola Pečky, okres Kolín 

Třída Jana Švermy 342 

289 11 Pečky 

IČ 49862456 

DIČ není 

IZO 045831114 

Jméno, příjmení a kontakt na 

statutárního zástupce 

Mgr. Ing. Luboš Zajíc, ředitel školy, e-mail: 

zajic@zspecky.cz, tel.: 607 573 830 

 

 

 

 

Identifikace nemovitostí dotčených realizací projektu 

Realizace projektu bude probíhat ve stavbě čp. 342 na pozemku č. 20, obojí na LV 10001 ve 

vlastnictví města Pečky. Úpravy venkovního prostranství - zeleně budou probíhat na pozemku č. 

1705/3. Předpokládaná plocha pozemku dotčená realizaci je 200 m2. 

Seznam dalších pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (sousední parcely dle 

PD): 

- Parcela číslo 1 

Římskokatolická farnost, Tř. Jana Švermy 50, 28911 Pečky 

- Parcela číslo 19 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 Pečky 

- Parcela číslo 21 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 Pečky 

- Parcela číslo 22 
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Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 Pečky 

- Parcela číslo 23 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 Pečky 

- Parcela číslo 25/1 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 Pečky 

- Parcela číslo 25/2 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 Pečky 

- Parcela číslo 45 

Šimpachová Marie, Za Sadem 76, 29811 Pečky 

- Parcela číslo 46 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 Pečky 

 

Výchozí stav 

Stavení úpravy budou probíhat v areálu školy, která se nachází v centru města Pečky. Areál je tvořen 

dvěma starými budovami z přelomu 19. a 20. století, dále je krčkem připojena nová budova prvního 

stupně, která byla vystavěna v průběhu 70. let 20. století. Dále je v areálu školní jídelna z roku 2003, 

která je také napojena na starou budovu krčkem. Ve venkovním areálu školy se nachází pěstitelský 

pozemek, sportovní hřiště, zahrada/park. Pro trávení volné času žáků je k dispozici zahrada, školní 

dvůr, vyhrazená učebna a knihovny. Žákům jsou k dispozici šatny. Budova dotčená realizací má tři 

nadzemní podlaží a je podsklepená. 

Škola v současné době nedisponuje výtahem, který by umožňoval pohyb do učeben umístěných 

v patrech. Současná praxe při výuce tělesně postižených a zdravotně znevýhodněných žáků je taková, 

že jejich výuka musí být situována do jednoho patra, aby se předešlo přesunům v rámci pater, nebo 

musí být přenášeny spolužáky. Tento stav přispívá ke zhoršení integrace těchto žáků a komplikuje 

přesun třídy za výukou do odborných učeben. 

Škola disponuje následujícími odbornými učebnami, které jsou umístěny v nadzemních podlažích: 

biologie, cizí jazyky, fyzika, chemie, ICT, tělocvična, výtvarná výchova, zeměpis a cvičná kuchyňka. 



 
 

    Strana 13 z 87 

 

Cvičná kuchyňka a poradenské pracoviště se nacházejí v přízemí staré budovy. Poradenské pracoviště 

je umístěno v provizorních a nevhodných podmínkách a není zde zaručeno dostatečné soukromí 

klientům. Školní poradenské pracoviště je subjekt uvnitř školy, který uskutečňuje odborné 

poradenské služby na škole podle Vyhlášky č. 72/2005 Sb., novelizované Vyhláškou č. 197/2016 Sb. 

Obecným cílem poradenských služeb je pozitivní ovlivňování sociálního klimatu na škole, odborná 

péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a o děti s jakýmikoliv psychickými či sociálními 

obtížemi. Poradenské služby zajišťuje poradenský tým, který je složen ze školního psychologa, 

sociálního pedagoga, asistentů pedagoga, výchovného poradce a metodika prevence. Poradenské 

pracoviště slouží žákům, rodičům, pedagogickému i nepedagogickému personálu. Výhodou 

poradenského pracoviště je, že poskytuje pomoc okamžitě a přímo v budově školy. Odborná pomoc 

je tedy snadno dosažitelná a pro zajištění chodu školy velmi důležitá. Poradenské pracoviště je 

využívané každý den dle potřeb.  

Současný stav cvičné kuchyňky i poradenského pracoviště je velmi neuspokojivý a vyžaduje 

komplexní opravu. Cvičná kuchyňka je jako celek ve velmi  havarijním stavu, který spočívá ve starém 

rozpadajícím se nábytku a vybavení, jehož části jsou nefunkční a tak brání svému plnému využití v 

každodenní výuce v souladu se současnými trendy a zvyklostmi. Využití cvičné kuchyňky v moderní 

výuce je tedy velmi obtížné. Kapacita cvičné kuchyňky je 15 žáků. Cvičná kuchyňka je také využívána 

v rámci projektů Ovoce do škol a Mléko do škol, neboť jsou v ní ovoce a zelenina i mléčné produkty 

připravovány pro distribuci žákům. 

 

Popis nulové (srovnávací) varianty 

V případě nulové varianty nebudou výše uvedené aktivity realizovány, neboť žadatel nedisponuje 

dostatečnou výši vlastních prostředků, které by na jejich realizaci mohl poskytnout. V případě, že 

nebude projekt podpořen, nelze zajistit bezbariérovost celé budovy a dostatečně rozvíjet klíčové 

kompetence žáků a vytvořit pro ně inspirativní a stimulující prostředí pro aktivní metody vzdělávání. 

Podrobný popis investiční varianty projektu 

Přípravné aktivity 
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V rámci přípravných aktivit došlo na základě vstupních podkladů (blíže specifikovány v PD) ke 

zpracování projektové dokumentace autorizovanými osobami pod vedením Ing. arch. Radky Brožové. 

Konkrétně se jedná o Ing. arch. Daniela Appela (hlavní projektant), Ing. Radka Hrma (autorizovaný 

inženýr pro statiku a dynamiku staveb) a Blanku Kopáčkovou (autorizovaný technik pro požární 

bezpečnost staveb). 

Na základě této dokumentace bylo pro stavbu vydáno stavební povolení Městským úřadem Pečky, 

odborem výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy jakožto místně příslušným úřadem. 

Stavební povolení bylo vydáno dne 14. 9. 2017 a nabylo právní moci. 

 

Popis realizace hlavních aktivit projektu 

Hlavní zaměření projektu vede ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě 

na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory a 

v budování bezbariérovosti. Realizace hlavních aktivit je členěna na tři části.  

1/vybudovaní výtahu 

 

Stávající trojramenné schodiště je dispozičně umístěno směrem do dvorní časti. Do volného prostoru 

mezi schodišťovými rameny tedy do prostoru tzv. zrcadla bude umístěn nový výtah s prosklenou 

výtahovou šachtou. Strojovna je součásti výtahové šachty pod jejím stropem. 

 

Výtah bude disponovat kabinou o nosnosti 630 kg a vyhovuje normě ČSN EN 81-10 a vyhlášce MMV 

398/2009. Rozměr šachty je 1600/1800 mm. Vnitřní rozměr kabiny je 1100/1400/2100 mm. 

Výtahová šachta bude navržena a dodána odborným dodavatelem. Jedna se o ocelovou rámovou 

konstrukci z jeklů TR 100x100x5 mm, osazena na ŽB desce tl. 300 mm, v patrech kotvena do stávající 

konstrukce. 

 

2/ modernizace cvičné kuchyňky  

 

Z místnost stávající cvičné kuchyňky v rohu dispozice bude příčkou tl. 150 mm oddělena místnost o 

ploše 13,67 m2, která bude sloužit jako šatna pro děti pro převlečení na tělesnou výchovu. Šatna 
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bude vybavena pouze háčky na uložené věci (skříňky nejsou uvažovaný). Do místnosti šatny bude z 

místnosti stávajícího skladu (sklad je součást tělocvičny) v nosné stěně vybourán otvor (4x ocelový 

profil válcovaný I160) a osazeny dřevěné dveře 1280/2440 mm dvoukřídlové, otevírané dovnitř 

místnosti. Dveře budou replikou dveří stávajících osazených na patře. Nova plocha kuchyňky bude 

50,38 m2 (místo původních 64,05 m2). V obou místnostech bude provedeno nové osvětlení, 

provedeny rozvody elektro pod omítku, provedena renovace stávajících radiátorů a vybavení 

nábytkem. Dále bude odstraněna stávající dřevěná podlaha včetně násypu a provedena podlaha 

nová, plovoucí, nášlapná vrstva PVC. V místnosti kuchyňky bude navíc zavěšen nový akustický 

podhled a osazeny nové kuchyňské linky a spotřebiče (lednice, varná deska, trouba, myčka, digestoř), 

napojeni digestoři a potrubí vyvedeno od šatny a zpět do podhledu v kuchyňce větracího průduchu. 

Dále budou provedeny repase vstupních dřevěných dveří a repase historické tabule. Do místnosti 

bude instalováno nové vybavení.  

 

3/ vybudování poradenského pracoviště 

Ve vazbě na výše 2 zmíněné hlavní aktivity (zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích 

technické a řemeslné obory a budování bezbariérovosti), dále projekt cílí na podporu sociální inkluze 

(vybudování poradenského pracoviště). Místnost stávající studovny (učebny) se nachází nalevo do 

hlavního vstupu z ulice Tř. Jana Švermy. Plocha místnosti je 21,2 m2. Předmětem projektu je 

provedení radiátorů, oprava omítek, malba, vyrovnaní podlahy - krytina VINYL, repase dveří, rozvody 

elektro pod omítku, nova svítidla, nové vybavení nábytkem. Do místnosti bude instalováno nové 

vybavení. 

 

popis realizace vedlejších aktivit projektu 

úpravy venkovního prostranství - zeleně  

Na pozemku č. 1705/3, kde se nachází školní zahrada, budou vysázeny stromy a keře: jabloň, hrušeň, 

mandloň, malina a ostružina. Výpěstky budou zpracovávány ve cvičné kuchyňce. V jarních, 

podzimních a letních měsících je školní zahrada využívána v rámci výuky předmětu Svět práce.  

 

projektová dokumentace 
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Projektová dokumentace byla zpracována na základě smlouvy o dílo.  

studie proveditelnosti  

Studie proveditelnosti byla zpracována na základě smlouvy o dílo. 

zabezpečení výstavby 

Žadatel zabezpečí technický dozor pro stavbu, dále má zpracovanou nabídku na BOZP. Autorský 

dozor bude také zajištěn. 

povinná publicita 

Žadatel po vydání právního aktu nechá vyrobit stálou pamětní desku dle pravidel IROP. 

popis ukončení realizace projektu 

Ukončení realizace projektu proběhne do 31. října 2018. Fyzická realizace projektu bude ukončena 

kolaudací, která ho uvede do provozu. Celý harmonogram je naplánován tak, aby byly termíny 

dodrženy. 

Projekt je připraven na úspěšnou realizaci tou největší možnou mírou po stránce technické a rovněž, 

je připraven projektový tým, který bude projekt realizovat. Projekt je připraven také po stránce 

časové tak, aby na sebe jednotlivé aktivity navazovaly a zároveň zde byl dostatek času na jejich 

řádnou realizaci. 

 

konečný stav – popis po realizaci projektu 

Po realizaci projektu bude mít škola nový výtah a opravenou cvičnou kuchyňku a poradenské 

pracoviště a upravené venkovní prostranství (zeleň). Podporovaná infrastruktura není určena pouze 

pro marginalizované skupiny, jako jsou romské děti a další děti s potřebou podpůrných opatření se 

zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. Dále nedojde 

v rámci projektu k budování samostatných oddělení pro žáky se zdravotním postižením ani 

k budování samostatně oddělené kapacity pro vzdělávání podle ŠVP upraveného podle potřeb 

podpůrných opatření pro více než 40 % žáků 
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popis odborných učeben podpořených z IROP - cvičné kuchyňky a poradenského pracoviště 

Cvičná kuchyňka bude především sloužit k výuce předmětu Svět práce ve všech ročnících tj. 1. – 9. 

třída ZŠ. Dále bude cvičná kuchyňka sloužit k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže 

a v rámci projektových dnů školy. 

Poradenské pracoviště bude sloužit k činnostem školního psychologa, výchovných poradců, 

sociálního pedagoga, metodika prevence a asistentů pedagoga. 

 

popis bezbariérové dostupnosti školy 

Budova 2. stupně včetně školní družiny a školního klubu, kuchyně bude po realizaci projektu 

bezbariérová. Cvičná kuchyňka a školní poradenské pracoviště jsou bezbariérově dostupné od vstupu 

do budovy. Ve stejném podlaží jako cvičná kuchyňka a poradenské pracoviště se nachází 

i bezbariérové WC. Plánek se zakreslením cesty je přílohou žádosti o dotaci. 

 popis nových kmenových učeben podpořených z IROP 

Budování nových kmenových učeben ani budování přípravných tříd není pro tento projekt relevantní. 

Popis vazeb projektu na klíčové kompetence IROP a ŠVP 

Projekt řeší oblasti technických a řemeslných oborů. Tyto klíčové kompetence jsou konkrétně 

provázány s modernizací cvičné kuchyňky. Ve cvičné kuchyňce probíhá výuka předmětů (např. Svět 

práce), které svým charakterem rozvíjí dané klíčové kompetence u žáků.  

Počet hodin vyučovaných předmětů v odborné učebně (cvičná kuchyňka) za týden 

předmět/ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Člověk a jeho svět 2 2 2 x x x x x x 

Svět práce 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

 

Vazba mezi klíčovými kompetencemi IROP, RVP ZV a ŠVP  
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Klíčová kompetence IROP Rámcový vzdělávací program 

pro základní vzdělávání 

Školní vzdělávací program ZŠ 

Pečky – vazba na předměty 

Řemeslné a technické obory Člověk a svět práce Svět práce 

 

 

Přehled výchovných a vzdělávacích strategií školy 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení rozvíjíme individuálně podle dané situace u každého žáka. Hlavními strategiemi 

jsou kooperativní učení, práce s chybou a rozvoj sebehodnocení žáků.  

Kompetence k řešení problémů rozvíjíme zejména učením v souvislostech, to znamená, že neučíme 

izolovaná data jednotlivých oborů, ale u dětí vytváříme ucelený obraz světa. Žákům jsou předkládány 

takové úkoly, jejichž řešení vyžaduje znalosti z více oborů lidské činnosti resp. vzdělávacích oblastí a 

tudíž i více přístupů k řešení. Tyto kompetence rozvíjíme také využíváním co největšího množství 

zdrojů informací – prací s knihou, internetem, praktickými pokusy, vlastním výzkumem žáků.  

Kompetence komunikativní rozvíjíme vytvářením dostatečného prostoru pro vyjadřování žáků při 

problémovém vyučování, při zpracovávání školních projektů z nejrůznějších oblastí a jejich výstupů. 

Kompetence sociální a personální budujeme formami sociálního učení. Snažíme se děti zapojit do 

organizace činnosti školy. V rámci skupinového vyučování žáci přejímají různé role.  

Kompetence občanské rozvíjíme hlavně učením sociálním, metodami sebepoznání a seznamováním 

žáků s jejich právy, odpovědností a 

povinnostmi. Žáci jsou vedeni k tomu, aby respektovali národní, kulturní a historické tradice. Mimo 

jiné k tomuto je využívána spolupráce se školami 

v zahraničí.  

Kompetence pracovní u žáků rozvíjíme opět formou projektové činnosti, skupinové a individuální 

práce. Důležitou cestou k uvědomění si důležitosti znalostí pracovních postupů a dovedností 

používat pracovní nástroje v nejširším smyslu je hodnocení a sebehodnocení všech činností, které 

žáci provádějí.  
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Časová dotace jednotlivých předmětů v ročnících 

V následující tabulce je zobrazena časové dotace předmětu Svět práce v kontextu ostatních 

vyučovacích předmětů. Hodinová dotace na 2. stupni je 1 hodině týdně v rámci povinně vyučovaných 

předmětů. Výuka ve cvičné kuchyňce probíhá vždy v rozdělení na dvě poloviny žáků dané třídy. Škola 

plánuje využití cvičné kuchyňky pro výuku předmětu tvořivá dílna na 1. stupni, který má hodinovou 

dotaci na 1. stupni 1 hodinu týdně. Dále škola plánuje rozšířit svou nabídku volitelných předmětů, 

které budou probíhat ve cvičné kuchyňce. 

Vzdělávací 

oblast 

Předmět 1. stupeň Dotac

e 1. 

stupe

ň 

2. stupeň Dotac

e 2. 

Stupe

ň 

1. 

roční

k 

2. 

roční

k 

3. 

roční

k 

4. 

roční

k 

5. 

roční

k 

6. 

roční

k 

7. 

roční

k 

8. 

roční

k 

9. 

roční

k 

Jazyk a 

jazyková 

komunikac

e 

Český jazyk a 

literatura 

7+1 7+2 7+1 6+2 6+1 33+7 4+1 4 4+1 3+2 15+4 

Anglický jazyk    3 3 3 9 3 3 3 3 12 

Další cizí jazyk  

 Německý 

jazyk 

 Ruský jazyk 

            3 3 6 

Matematik

a a její 

aplikace 

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 20+4 4 4+1 4 3+2 15+3 

Informační 

a 

komunikač

ní 

technologi

e 

Informatika       1 1 1     1 

Člověk a 

jeho svět 

Člověk a jeho svět 2 2 2    6        

Přírodověda     1 1 2        
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Vzdělávací 

oblast 

Předmět 1. stupeň Dotac

e 1. 

stupe

ň 

2. stupeň Dotac

e 2. 

Stupe

ň 

1. 

roční

k 

2. 

roční

k 

3. 

roční

k 

4. 

roční

k 

5. 

roční

k 

6. 

roční

k 

7. 

roční

k 

8. 

roční

k 

9. 

roční

k 

Vlastivěda     2 2 4        

Člověk a 

společnost 

Dějepis          2 2 2 1+1 7+1 

Výchova k občanství          1 1 1 1 4 

Člověk a 

příroda 

Zeměpis          2 2 1 1+1 6+1 

Fyzika          2 1+1 1 1+1 5+2 

Přírodopis          2 1+1 2 1 6+1 

Chemie             2 2 4 

Umění a 

kultura 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 2 2 1 1 6 

Člověk a 

zdraví 

Výchova ke zdraví          1 1    2 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 

Člověk a 

svět práce 

Svět práce 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0+1 3+1 

Volitelné 

předměty 

Volitelné předměty 1. 

stupeň 

 Tvořivá dílna 

0+1 0+1 0+1 0+1 0+1 0+5        

Volitelné předměty 2. 

stupeň 

 Konverzace z 

anglického 

jazyka 

 Sportovní hry 

 Volitelná 

informatika 

 Literárně 

          0+2 0+2 0+1 0+5 
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Vzdělávací 

oblast 

Předmět 1. stupeň Dotac

e 1. 

stupe

ň 

2. stupeň Dotac

e 2. 

Stupe

ň 

1. 

roční

k 

2. 

roční

k 

3. 

roční

k 

4. 

roční

k 

5. 

roční

k 

6. 

roční

k 

7. 

roční

k 

8. 

roční

k 

9. 

roční

k 

dramatická 

výchova 

 Přírodovědný 

seminář 

Celkem hodin 20 22 24 26 26 102+1

6 

29 30 31 32 104+1

8 

 

 

Charakteristika předmětu Svět práce 

Název předmětu Svět práce 

Oblast Člověk a svět práce 

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je na 1. i 2. stupni základního 

vzdělávání koncipována tak, aby žáci získali: 

 * základní a praktické pracovní dovednosti 

 * vytrvalost a soustavnost při plnění zadaných úkolů 

 * návyky z různých oblastí při práci s různými druhy materiálu, při 

pěstitelských a chovatelských činnostech a činnostech v domácnosti 

 * vytváření a prohlubování aktivního vztahu k ochraně a tvorbě 

životního prostředí 

 * pozitivní postoj k řešení ekologických problémů 

 * základní přehled v různých oborech lidské činnosti, které by jim 

umožnilo nástin životní a profesní orientace, podpora rozvoje dětské 

fantazie 

 * schopnost logického myšlení a dodržování pracovního postupu, 

zajištění zásad a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 * technický rozhled 
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Název předmětu Svět práce 

 * umění spolupráce a vzájemné komunikace 

 * poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy 

úzce spojena s pracovní činností člověka. 

Obsahové, časové a 

organizační vymezení 

předmětu (specifické 

informace o předmětu 

důležité pro jeho realizaci) 

Ve všech ročnících školy se předmět Svět práce realizuje v časové 

dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.  

Integrace předmětů  Člověk a svět práce 

Výchovné a vzdělávací 

strategie: společné postupy 

uplatňované na úrovni 

předmětu, jimiž učitelé cíleně 

utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

praktické osvojování práce podle návodu 

vedení žáků k plánování činností při práci s technickými materiály a při 

přípravě pokrmů 

předkládání dostatečného množství příkladů pro pochopení technické 

dokumentace jednoduchých zařízení 

poznávání výhod pořizování náčrtu při nejrůznějších činnostech 

poznávání vlastností materiálů a surovin a jejich použitelnost 

získat pro život významné dovednosti spojené s realistickým 

sebepoznáváním, správným rozhodováním. 

Kompetence k řešení problémů: 

uvědomování si potřeby praktického ověřování řešení problémů 

aplikace řešení při obdobných zadání a hledání nových způsobů využití 

dovedností při práci s technickými materiály a přípravě pokrmů 

předkládání dostatečného množství příkladů nutnosti být schopen 

prakticky používat osvojené poznatky na trhu práce 

otevření prostoru pro zodpovědné rozhodování o vlastní profesní 

orientaci 

seznamování žáků s možnostmi poradenství v oblasti volby dalšího 

studia, profesní orientace 
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Název předmětu Svět práce 

Kompetence komunikativní: 

vedení k účinné komunikaci při práci s technickými materiály 

seznamování s přesným významem pojmů se vztahem k práci s 

technickými materiály a při přípravě pokrmů 

výklad pojmů souvisejících s volbou povolání 

předkládání dostatku podnětů a příležitostí pro vlastní prezentaci žáků 

Kompetence sociální a personální: 

spolupráce ve dvojici a v malé skupině 

přiřazování různých rolí v pracovní skupině a jejich prožívání 

zážitek uvědomování si potřeby ohleduplnosti na pracovišti 

vést ke schopnosti pracovat ve skupině nebo v týmu 

budovat sebedůvěru žáků 

upevňovat zásady slušného chování 

Kompetence občanské: 

otevírání prostoru pro pochopení vlivu různých činností člověka na 

životní prostředí a spoluzodpovědnosti za jeho ochranu 

umožnění tvořivého přístupu žáků k plnění zadaných úkolů  

Kompetence pracovní: 

vedení k uvědomělému, správnému a bezpečnému používání všech 

užívaných nástrojů a materiálů 

vedení ke snaze o provedení práce v co nejlepší kvalitě 

předkládání hospodárnosti různých postupů, které vedou k témuž cíli 

vyhledávání možných rizik při různých činnostech a hledání cest k 

jejich minimalizaci 

seznamování s konkrétními podnikatelskými aktivitami od záměrů až 

po jejich realizaci 

vytváření prostoru pro přijímání promyšlených rozhodnutí o dalším 

vzdělávání a profesní orientaci 

Poznámky k předmětu v Na první stupni jsou vyučovány tyto tematické okruhy: 
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Název předmětu Svět práce 

rámci učebního plánu * Práce s drobným materiálem 

* Konstrukční činnosti 

* Pěstitelské práce 

* Příprava pokrmů 

Tyto okruhy jsou vyučovány ve všech postupných ročnících s 

přihlédnutím k věkovým specifikům žáků. 

Na druhém stupni ZŠ jsou vyučovány tyto tematické okruhy: 

Povinný tematický okruh: Svět práce 

Volitelné okruhy: 

* Provoz a údržba domácnosti 

* Příprava pokrmů 

* Využití digitálních technologií 

* Pěstitelské práce a chovatelství 

* Práce s technickými materiály 

Tyto tematické okruhy vyučujeme v jednotlivých ročnících takto: 

6. ročník: 

* Příprava pokrmů 

* Práce s technickými materiály 

7. ročník: 

* Pěstitelské práce a chovatelství 

* Využití digitálních technologií 

8. ročník: 

* Svět práce 

* Provoz a údržba domácnosti 

9. ročník: 

* Svět práce 

* Využití digitálních technologií 
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Svět práce 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-3-1-01 vytváří 

jednoduchými postupy různé 

předměty z tradičních i 

netradičních materiálů 

osvojí si základy bezpečnosti a 

hygieny práce 

dokáže vybrat vhodný pracovní 

nástroj 

rozliší vlastnosti materiálů, 

vytvoří jednoduché pracovní 

postupy 

umí pracovat podle slovního 

návodu, předlohy 

zapojí fantazii 

využívá lidové zvyky, tradice, 

řemesla 

práce s drobným materiálem 

(práce s drobným materiálem) 

ČSP-3-1-02 pracuje podle 

slovního návodu a předlohy 

ČSP-3-1-01 vytváří 

jednoduchými postupy různé 

předměty z tradičních i 

netradičních materiálů 

rozlišuje druhy, formáty, povrchy 

papíru a kartonu 

vybere vhodné nástroje a 

pomůcky 

uplatňuje zásady hygieny práce 

překládá, skládá, stříhá, trhá, 

vystřihuje, nalepuje, slepuje, 

rozřezává, sešívá, odměřuje, 

obkresluje podle šablony, zdobí, 

tvoří dekorace 

práce s papírem (práce s 

drobným materiálem) 

ČSP-3-1-02 pracuje podle 

slovního návodu a předlohy 
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Svět práce 1. ročník  

 dodržuje bezpečnost a hygienu 

práce  

 rozlišuje tkaniny a materiály  

 (nit, bavlnka, stehovka, šňůrka, 

stužka, příze, knoflík…)  

 druhy textilií  

 pracuje s textilními materiály, 

odměřuje a navléká nitě  

 umí šít předním a zadním 

stehem  

 tvoří koláž  

práce s textilem (práce s 

drobným materiálem) 

ČSP-3-1-02 pracuje podle 

slovního návodu a předlohy 

dodržuje hygienu a bezpečnost 

práce 

vybírá vhodný materiál a nástroje 

dodržuje pracovní postup 

ovládá různé techniky práce s 

různými druhy modelovacích 

hmot 

práce s modelovací hmotou 

(konstrukční činnosti) 

ČSP-3-1-02 pracuje podle 

slovního návodu a předlohy 

pracuje se stavebnicí – montáž, 

demontáž, sestavování modelů 

podle předlohy, náčrtu 

dodržuje hygienu a bezpečnost 

práce 

tvoří mozaiku 

konstrukční činnosti 

(konstrukční činnosti) 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární 

dovednosti a činnosti při práci 

se stavebnicemi 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování 

přírody, zaznamená a zhodnotí 

výsledky pozorování 

ošetřuje pokojové rostliny 

pozoruje počasí a přírodu 

rozliší osivo, okrasné rostliny, 

léčivky, koření, zeleninu, 

jedovaté rostliny, rostliny jako 

drogy 

pěstitelské práce (pěstitelské 

práce) 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné 

rostliny 
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Svět práce 1. ročník  

provede pěstitelský pokus 

použije vhodný materiál, nástroje 

a pomůcky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

rozvíjí základní vědomosti, formuje studijní dovednosti; rozvoj dovedností, spolupráce a komunikace 

v týmu, tvořivost v týmu, vlastní zařazení, seberealizace, utváření názoru na budoucí povolání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

rozvíjí základní vědomosti, formuje studijní dovednosti, utváří estetické cítění; umění jako 

komunikace, originalita a schopnost vidět věci jinak 

    

Svět práce 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-3-1-01 vytváří 

jednoduchými postupy různé 

předměty z tradičních i 

netradičních materiálů 

osvojí si základy bezpečnosti a 

hygieny práce 

dokáže vybrat vhodný pracovní 

nástroj 

rozliší vlastnosti materiálů, 

vytvoří jednoduché pracovní 

postupy 

umí pracovat podle slovního 

návodu, předlohy 

práce s drobným materiálem 

(práce s drobným materiálem) 

ČSP-3-1-02 pracuje podle 

slovního návodu a předlohy 
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Svět práce 2. ročník  

zapojí fantazii 

využívá lidové zvyky, tradice, 

řemesla 

ČSP-3-1-01 vytváří 

jednoduchými postupy různé 

předměty z tradičních i 

netradičních materiálů 

rozlišuje druhy, formáty, povrchy 

papíru a kartonu 

vybere vhodné nástroje a 

pomůcky 

uplatňuje zásady hygieny práce 

překládá, skládá, stříhá, trhá, 

vystřihuje, nalepuje, slepuje, 

rozřezává, sešívá, odměřuje, 

obkresluje podle šablony, zdobí, 

tvoří dekorace 

práce s papírem (práce s 

drobným materiálem) 

ČSP-3-1-02 pracuje podle 

slovního návodu a předlohy 

ČSP-3-1-02 pracuje podle 

slovního návodu a předlohy 

dodržuje bezpečnost a hygienu 

práce 

rozlišuje tkaniny a materiály 

(nit, bavlnka, stehovka, šňůrka, 

stužka, příze, knoflík…) 

druhy textilií 

pracuje s textilními materiály, 

odměřuje a navléká nitě 

umí šít předním a zadním stehem 

tvoří koláž 

práce s textilem (práce s 

drobným materiálem) 

ČSP-3-1-02 pracuje podle 

slovního návodu a předlohy 

dodržuje hygienu a bezpečnost 

práce 

vybírá vhodný materiál a nástroje 

dodržuje pracovní postup 

ovládá různé techniky práce s 

různými druhy modelovacích 

hmot 

práce s modelovací hmotou 

(konstrukční činnosti) 
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Svět práce 2. ročník  

ČSP-3-1-02 pracuje podle 

slovního návodu a předlohy 

pracuje se stavebnicí – montáž, 

demontáž, sestavování modelů 

podle předlohy, náčrtu 

dodržuje hygienu a bezpečnost 

práce 

tvoří mozaiku 

konstrukční činnosti 

(konstrukční činnosti) 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární 

dovednosti a činnosti při práci 

se stavebnicemi 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování 

přírody, zaznamená a zhodnotí 

výsledky pozorování 

ošetřuje pokojové rostliny 

pozoruje počasí a přírodu 

rozliší osivo, okrasné rostliny, 

léčivky, koření, zeleninu, 

jedovaté rostliny, rostliny jako 

drogy 

provede pěstitelský pokus 

použije vhodný materiál, nástroje 

a pomůcky 

pěstitelské práce (pěstitelské 

práce) 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné 

rostliny 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro 

jednoduché stolování 

dodržuje zásady správného 

stolování, společenského chování 

udržuje pořádek, čistotu, hygienu 

bezpečnost práce 

vybere, nakoupí a ví, jak 

skladovat potraviny, jaké je 

vybavení kuchyně 

bezpečně obsluhuje spotřebiče 

připraví jednoduchý pokrm a 

nápoje 

u nás doma (příprava pokrmů) 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při 

stolování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

rozvíjí základní vědomosti, formuje studijní dovednosti, utváří estetické cítění; umění jako 

komunikace, originalita a schopnost vidět věci jinak 
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Svět práce 2. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

rozvíjí základní vědomosti, formuje studijní dovednosti; rozvoj dovedností, spolupráce a komunikace 

v týmu, tvořivost v týmu, vlastní zařazení, seberealizace, utváření názoru na budoucí povolání 

    

Svět práce 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-3-1-01 vytváří 

jednoduchými postupy různé 

předměty z tradičních i 

netradičních materiálů 

osvojí si základy bezpečnosti a 

hygieny práce 

dokáže vybrat vhodný pracovní 

nástroj 

rozliší vlastnosti materiálů 

vytvoří, jednoduché pracovní 

postupy 

umí pracovat podle slovního 

návodu, předlohy 

zapojí fantazii 

využívá lidové zvyky, tradice, 

řemesla 

práce s drobným materiálem 

(práce s drobným materiálem) 

ČSP-3-1-02 pracuje podle 

slovního návodu a předlohy 

ČSP-3-1-01 vytváří 

jednoduchými postupy různé 

předměty z tradičních i 

netradičních materiálů 

rozlišuje druhy, formáty, povrchy 

papíru a kartonu 

vybere vhodné nástroje a 

pomůcky 

práce s papírem (práce s 

drobným materiálem) 
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Svět práce 3. ročník  

ČSP-3-1-02 pracuje podle 

slovního návodu a předlohy 

uplatňuje zásady hygieny práce 

překládá, skládá, stříhá, trhá, 

vystřihuje, nalepuje, slepuje, 

rozřezává, sešívá, odměřuje, 

obkresluje podle šablony, zdobí, 

tvoří dekorace 

ČSP-3-1-02 pracuje podle 

slovního návodu a předlohy 

dodržuje bezpečnost a hygienu 

práce 

rozlišuje tkaniny a materiály 

(nit, bavlnka, stehovka, šňůrka, 

stužka, příze, knoflík…) 

druhy textilií 

pracuje s textilními materiály, 

odměřuje a navléká nitě 

umí šít předním a zadním stehem 

tvoří koláž 

práce s textilem (práce s 

drobným materiálem) 

ČSP-3-1-02 pracuje podle 

slovního návodu a předlohy 

dodržuje hygienu a bezpečnost 

práce 

vybírá vhodný materiál a nástroje 

dodržuje pracovní postup 

ovládá různé techniky práce s 

různými druhy modelovacích 

hmot 

práce s modelovací hmotou 

(konstrukční činnosti) 

ČSP-3-1-02 pracuje podle 

slovního návodu a předlohy 

pracuje se stavebnicí – montáž, 

demontáž, sestavování modelů 

podle předlohy, náčrtu 

dodržuje hygienu a bezpečnost 

práce 

tvoří mozaiku 

konstrukční činnosti 

(konstrukční činnosti) 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární 

dovednosti a činnosti při práci 

se stavebnicemi 



 
 

    Strana 32 z 87 

 

Svět práce 3. ročník  

ČSP-3-3-01 provádí pozorování 

přírody, zaznamená a zhodnotí 

výsledky pozorování 

ošetřuje pokojové rostliny 

pozoruje počasí a přírodu 

rozliší osivo, okrasné rostliny, 

léčivky, koření, zeleninu, 

jedovaté rostliny, rostliny jako 

drogy 

provede pěstitelský pokus 

použije vhodný materiál, nástroje 

a pomůcky 

pěstitelské práce (pěstitelské 

práce) 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné 

rostliny 

ČSP-3-1-01 vytváří 

jednoduchými postupy různé 

předměty z tradičních i 

netradičních materiálů 

dodržuje bezpečnost a hygienu 

práce 

chrání životní prostředí - 

ekologické hledisko, recyklace 

materiálu 

ví, jak využít plastů k výrobě 

předmětů různými technikami 

práce s plasty (práce s drobným 

materiálem) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

rozvíjí základní vědomosti, formuje studijní dovednosti, utváří estetické cítění; umění jako 

komunikace, originalita a schopnost vidět věci jinak 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

rozvíjí základní vědomosti, formuje studijní dovednosti; rozvoj dovedností, spolupráce a komunikace 

v týmu, tvořivost v týmu, vlastní zařazení, seberealizace, utváření názoru na budoucí povolání 

    

Svět práce 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 
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Svět práce 4. ročník  

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými 

pracovními operacemi a 

postupy na základě své 

představivosti různé výrobky z 

daného materiálu 

osvojí si základy bezpečnosti a 

hygieny práce 

dokáže vybrat vhodný pracovní 

nástroj 

rozliší vlastnosti materiálů, 

vytvoří jednoduché pracovní 

postupy 

umí pracovat podle slovního 

návodu, předlohy 

zapojí fantazii 

využívá lidové zvyky, tradice, 

řemesla 

práce s drobným materiálem 

(práce s drobným materiálem) 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých 

činnostech s různým materiálem 

prvky lidových tradic 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní 

pomůcky, nástroje a náčiní 

vzhledem k použitému 

materiálu 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní 

pomůcky, nástroje a náčiní 

vzhledem k použitému 

materiálu 

rozlišuje druhy, formáty, povrchy 

papíru a kartonu 

vybere vhodné nástroje a 

pomůcky 

uplatňuje zásady hygieny práce 

překládá, skládá, stříhá, trhá, 

vystřihuje, nalepuje, slepuje, 

rozřezává, sešívá, odměřuje, 

obkresluje podle šablony, zdobí, 

tvoří dekorace 

práce s papírem (práce s 

drobným materiálem) 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na 

pracovním místě a dodržuje 

zásady hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc při 

úrazu 

ČSP-5-2-02 pracuje podle 

slovního návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými dodržuje bezpečnost a hygienu práce s textilem (práce s 
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Svět práce 4. ročník  

pracovními operacemi a 

postupy na základě své 

představivosti různé výrobky z 

daného materiálu 

práce 

rozlišuje tkaniny a materiály 

(nit, bavlnka, stehovka, šňůrka, 

stužka, příze, knoflík…) 

druhy textilií 

pracuje s textilními materiály, 

odměřuje a navléká nitě 

umí šít předním a zadním stehem 

tvoří koláž 

drobným materiálem) 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých 

činnostech s různým materiálem 

prvky lidových tradic 

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady 

hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými 

pracovními operacemi a 

postupy na základě své 

představivosti různé výrobky z 

daného materiálu 

dodržuje hygienu a bezpečnost 

práce 

vybírá vhodný materiál a nástroje 

dodržuje pracovní postup 

ovládá různé techniky práce s 

různými druhy modelovacích 

hmot 

práce s modelovací hmotou 

(konstrukční činnosti) 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní 

pomůcky, nástroje a náčiní 

vzhledem k použitému 

materiálu 

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady 

hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými 

pracovními operacemi a 

postupy na základě své 

představivosti různé výrobky z 

daného materiálu 

pracuje se stavebnicí – montáž, 

demontáž, sestavování modelů 

podle předlohy, náčrtu 

dodržuje hygienu a bezpečnost 

práce 

tvoří mozaiku 

konstrukční činnosti 

(konstrukční činnosti) 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se 

stavebnicemi jednoduchou 
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Svět práce 4. ročník  

montáž a demontáž 

ČSP-5-2-02 pracuje podle 

slovního návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na 

pracovním místě a dodržuje 

zásady hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc při 

úrazu 

ošetřuje pokojové rostliny 

pozoruje počasí a přírodu 

rozliší osivo, okrasné rostliny, 

léčivky, koření, zeleninu, 

jedovaté rostliny, rostliny jako 

drogy 

provede pěstitelský pokus 

použije vhodný materiál, nástroje 

a pomůcky 

pěstitelské práce (pěstitelské 

práce) 

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché 

pěstitelské činnosti, samostatně 

vede pěstitelské pokusy a 

pozorování 

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje 

podle daných zásad pokojové i 

jiné rostliny 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu 

pěstitelských činností správné 

pomůcky, nástroje a náčiní 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní 

pomůcky, nástroje a náčiní 

vzhledem k použitému 

materiálu 

dodržuje zásady správného 

stolování, společenského chování 

udržuje pořádek, čistotu, hygienu 

bezpečnost práce 

vybere, nakoupí a ví, jak 

skladovat potraviny, jaké je 

vybavení kuchyně 

bezpečně obsluhuje spotřebiče 

připraví jednoduchý pokrm a 

nápoje 

u nás doma (příprava pokrmů) 

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady 

hygieny a bezpečnosti práce; 

poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-5-4-01 orientuje se v 

základním vybavení kuchyně 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně 
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Svět práce 4. ročník  

jednoduchý pokrm 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla 

správného stolování a 

společenského chování 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a 

čistotu pracovních ploch, 

dodržuje základy hygieny a 

bezpečnosti práce; poskytne 

první pomoc i při úrazu 

v kuchyni 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými 

pracovními operacemi a 

postupy na základě své 

představivosti různé výrobky z 

daného materiálu 

dodržuje bezpečnost a hygienu 

práce 

chrání životní prostředí - 

ekologické hledisko, recyklace 

materiálu 

ví, jak využít plastů k výrobě 

předmětů různými technikami 

práce s plasty (práce s drobným 

materiálem) 

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady 

hygieny a bezpečnosti práce; 

poskytne první pomoc při úrazu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

rozvíjí základní vědomosti, formuje studijní dovednosti, utváří estetické cítění; umění jako 

komunikace, originalita a schopnost vidět věci jinak 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

rozvíjí základní vědomosti, formuje studijní dovednosti; rozvoj dovedností, spolupráce a komunikace 

v týmu, tvořivost v týmu, vlastní zařazení, seberealizace, utváření názoru na budoucí povolání 

    

Svět práce 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
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Svět práce 5. ročník  

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými 

pracovními operacemi a 

postupy na základě své 

představivosti různé výrobky z 

daného materiálu 

osvojí si základy bezpečnosti a 

hygieny práce 

dokáže vybrat vhodný pracovní 

nástroj 

rozliší vlastnosti materiálů, 

vytvoří jednoduché pracovní 

postupy 

umí pracovat podle slovního 

návodu, předlohy 

zapojí fantazii 

využívá lidové zvyky, tradice, 

řemesla 

práce s drobným materiálem 

(práce s drobným materiálem) 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých 

činnostech s různým materiálem 

prvky lidových tradic 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní 

pomůcky, nástroje a náčiní 

vzhledem k použitému 

materiálu 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní 

pomůcky, nástroje a náčiní 

vzhledem k použitému 

materiálu 

rozlišuje druhy, formáty, povrchy 

papíru a kartonu 

vybere vhodné nástroje a 

pomůcky 

uplatňuje zásady hygieny práce 

překládá, skládá, stříhá, trhá, 

vystřihuje, nalepuje, slepuje, 

rozřezává, sešívá, odměřuje, 

obkresluje podle šablony, zdobí, 

tvoří dekorace 

práce s papírem (práce s 

drobným materiálem) 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na 

pracovním místě a dodržuje 

zásady hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc při 

úrazu 

ČSP-5-2-02 pracuje podle 

slovního návodu, předlohy, 
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Svět práce 5. ročník  

jednoduchého náčrtu 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými 

pracovními operacemi a 

postupy na základě své 

představivosti různé výrobky z 

daného materiálu 

dodržuje bezpečnost a hygienu 

práce 

rozlišuje tkaniny a materiály 

(nit, bavlnka, stehovka, šňůrka, 

stužka, příze, knoflík…) 

druhy textilií 

pracuje s textilními materiály, 

odměřuje a navléká nitě 

umí šít předním a zadním stehem 

tvoří koláž 

práce s textilem (práce s 

drobným materiálem) 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých 

činnostech s různým materiálem 

prvky lidových tradic 

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady 

hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými 

pracovními operacemi a 

postupy na základě své 

představivosti různé výrobky z 

daného materiálu 

dodržuje hygienu a bezpečnost 

práce 

vybírá vhodný materiál a nástroje 

dodržuje pracovní postup 

ovládá různé techniky práce s 

různými druhy modelovacích 

hmot 

práce s modelovací hmotou 

(konstrukční činnosti) 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní 

pomůcky, nástroje a náčiní 

vzhledem k použitému 

materiálu 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na 

pracovním místě a dodržuje 

zásady hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc při 

úrazu 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými 

pracovními operacemi a 

postupy na základě své 

pracuje se stavebnicí – montáž, 

demontáž, sestavování modelů 

podle předlohy, náčrtu 

konstrukční činnosti 

(konstrukční činnosti) 
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Svět práce 5. ročník  

představivosti různé výrobky z 

daného materiálu 

dodržuje hygienu a bezpečnost 

práce 

tvoří mozaiku ČSP-5-2-01 provádí při práci se 

stavebnicemi jednoduchou 

montáž a demontáž 

ČSP-5-2-02 pracuje podle 

slovního návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na 

pracovním místě a dodržuje 

zásady hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc při 

úrazu 

ošetřuje pokojové rostliny 

pozoruje počasí a přírodu 

rozliší osivo, okrasné rostliny, 

léčivky, koření, zeleninu, 

jedovaté rostliny, rostliny jako 

drogy 

provede pěstitelský pokus 

použije vhodný materiál, nástroje 

a pomůcky 

pěstitelské práce (pěstitelské 

práce) 

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché 

pěstitelské činnosti, samostatně 

vede pěstitelské pokusy a 

pozorování 

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje 

podle daných zásad pokojové i 

jiné rostliny 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu 

pěstitelských činností správné 

pomůcky, nástroje a náčiní 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní 

pomůcky, nástroje a náčiní 

vzhledem k použitému 

materiálu 

dodržuje zásady správného 

stolování, společenského chování 

udržuje pořádek, čistotu, hygienu 

bezpečnost práce 

vybere, nakoupí a ví, jak 

skladovat potraviny, jaké je 

u nás doma (příprava pokrmů) 

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady 

hygieny a bezpečnosti práce; 
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Svět práce 5. ročník  

poskytne první pomoc při úrazu vybavení kuchyně 

bezpečně obsluhuje spotřebiče 

připraví jednoduchý pokrm a 

nápoje 

ČSP-5-4-01 orientuje se v 

základním vybavení kuchyně 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně 

jednoduchý pokrm 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla 

správného stolování a 

společenského chování 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a 

čistotu pracovních ploch, 

dodržuje základy hygieny a 

bezpečnosti práce; poskytne 

první pomoc i při úrazu 

v kuchyni 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými 

pracovními operacemi a 

postupy na základě své 

představivosti různé výrobky z 

daného materiálu 

dodržuje bezpečnost a hygienu 

práce 

chrání životní prostředí - 

ekologické hledisko, recyklace 

materiálu 

ví, jak využít plastů k výrobě 

předmětů různými technikami 

práce s plasty (práce s drobným 

materiálem) 

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady 

hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úrazu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

rozvíjí základní vědomosti, formuje studijní dovednosti, utváří estetické cítění; umění jako 

komunikace, originalita a schopnost vidět věci jinak 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

rozvíjí základní vědomosti, formuje studijní dovednosti; rozvoj dovedností, spolupráce a komunikace 

v týmu, tvořivost v týmu, vlastní zařazení, seberealizace, utváření názoru na budoucí povolání 
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Svět práce 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné 

zásady bezpečnosti a hygieny při 

práci i zásady bezpečnosti a 

ochrany při práci s nástroji a 

nářadím; poskytne první pomoc 

při úrazu 

dodržuje základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy 

zásady hygieny potravy, 

ekologická práce s odpady 

ČSP-9-2-04 dodržuje zásady 

bezpečnosti a hygieny práce a 

bezpečnostní předpisy; 

poskytne první pomoc při úrazu 

poskytne první pomoc při úrazu v 

kuchyni, včetně úrazu 

elektrickým proudem 

bezpečnostní pravidla pro práci 

s elektrickými spotřebiči, první 

pomoc při úrazech elektrickým 

proudem 

ČSP-9-4-04 dodržuje základní 

hygienická a bezpečnostní 

pravidla a předpisy a poskytne 

první pomoc při úrazu, včetně 

úrazu elektrickým proudem 

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady 

hygieny a bezpečnosti práce; 

poskytne první pomoc při 

úrazech v kuchyni 

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje udržuje pořádek a čistotu údržba a úklid domácnosti, 
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Svět práce 6. ročník  

svoji pracovní činnost pracovních ploch 

orientuje se v návodech k 

obsluze běžných domácích 

spotřebičů 

návody k obsluze 

ČSP-9-5-01 používá základní 

kuchyňský inventář a bezpečně 

obsluhuje základní spotřebiče 

orientuje se v základním 

vybavení kuchyně 

použije vhodné pomůcky a náčiní 

a správně s nimi zachází 

základní vybavení kuchyně, 

čistící prostředky a jejich dopad 

na životní prostředí 

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché 

pokrmy v souladu se zásadami 

zdravé výživy 

připraví samostatně jednoduchý 

pokrm 

recepty a návody pro přípravu 

pokrmů, kuchařské knihy, 

zásady přípravy pokrmů včetně 

bezpečnostních, výběr, nákup a 

skladování potravin 

ČSP-9-5-03 dodržuje základní 

principy stolování, 

společenského chování a 

obsluhy u stolu ve společnosti 

připraví tabuli pro jednoduché 

stolování a chová se vhodně při 

stolování 

jednoduchá úprava stolu, 

pravidla správného stolování 

ČSP-9-5-03 dodržuje základní 

principy stolování, 

společenského chování a 

obsluhy u stolu ve společnosti 

orientuje se v pravidlech zdravé 

výživy člověka 

zdravá výživa člověka, zdravý 

životní styl 

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché 

pokrmy v souladu se zásadami 

zdravé výživy 

ovládá poznatky o úpravě 

pokrmů a využije je pro přípravu 

jednoduchého menu 

studená kuchyně, teplá 

kuchyně, sestavení 

jednoduchého menu 

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché 

práce s technickými materiály a 

dodržuje technologickou kázeň 

ovládá základy a organizaci práce 

užívá technickou dokumentaci, 

připraví si vlastní jednoduchý 

náčrt výrobku 

technické kreslení, druhy čar, 

pohledy – nárys, půdorys, 

bokorys; kótování, měřítko, 

jednoduché technické výkresy ČSP-9-5-02 připraví jednoduché 

pokrmy v souladu se zásadami 
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Svět práce 6. ročník  

zdravé výživy 

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné 

zásady bezpečnosti a hygieny při 

práci i zásady bezpečnosti a 

ochrany při práci s nástroji a 

nářadím; poskytne první pomoc 

při úrazu 

osvojí si a uplatní zásady 

bezpečnosti práce, hygieny a 

ochrany zdraví 

osvojí si správnou volbu a 

používání nástrojů, nářadí a 

pomůcek 

používá vhodné nástroje, nářadí 

a pomůcky 

pracovní pomůcky, nářadí a 

nástroje pro ruční opracování 

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché 

technické úkoly s vhodným 

výběrem materiálů, pracovních 

nástrojů a nářadí 

osvojí si základní vlastnosti o 

materiálech 

vhodně volí správný výběr 

materiálu 

vlastnosti materiálů a užití v 

praxi: dřevo, plasty 

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché 

práce s technickými materiály a 

dodržuje technologickou kázeň 

provádí jednoduché práce s 

technickými materiály a dodržuje 

technologickou kázeň 

užívá účinně nástroje, vybavení a 

materiály 

dodržuje technologické postupy 

a pravidla 

práce s materiály: práce se 

dřevem – jednoduché spoje, 

ruční obrábění dřeva; práce s 

plastem - jednoduché spoje, 

ruční obrábění plastů 

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché 

technické úkoly s vhodným 

výběrem materiálů, pracovních 

nástrojů a nářadí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

vztah k životnímu prostředí, práce s odpady 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci 

 vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 
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Svět práce 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-9-7-01 ovládá základní 

funkce digitální techniky; 

diagnostikuje a odstraňuje 

základní problémy při provozu 

digitální techniky 

ovládá základní funkce digitální 

techniky, diagnostikuje a 

odstraňuje základní problémy při 

provozu digitální techniky 

propojuje vzájemně jednotlivá 

digitální zařízení 

ošetřuje digitální techniku a 

chrání ji před poškozením 

dodržuje základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy 

při práci s digitální technikou a 

poskytne první pomoc při úrazu 

digitální technika: počítač a 

periferní zařízení, digitální 

fotoaparát, videokamera, 

přehrávače médií 

ČSP-9-7-02 propojuje vzájemně 

jednotlivá digitální zařízení 

ČSP-9-7-04 ošetřuje digitální 

techniku a chrání ji před 

poškozením 

ČSP-9-7-05 dodržuje základní 

hygienická a bezpečnostní 

pravidla a předpisy při práci s 

digitální technikou a poskytne 

první pomoc při úrazu 

ČSP-9-7-03 pracuje uživatelským 

způsobem s mobilními 

technologiemi – cestování, 

obchod, vzdělávání, zábava 

pracuje uživatelským způsobem s 

mobilními technologiemi 

mobilní telefony, tarify a služby 

ČSP-9-7-02 propojuje vzájemně 

jednotlivá digitální zařízení 

zná základní bezdrátové a 

navigační technologie a jejich 

využití 

digitální technologie: 

bezdrátové technologie, 

navigační technologie 
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ČSP-9-7-03 pracuje uživatelským 

způsobem s mobilními 

technologiemi – cestování, 

obchod, vzdělávání, zábava 

zpracovává a prezentuje výsledky 

své práce s využitím funkcí 

aplikačního softwaru a 

multimediálních technologií 

Počítačové programy pro 

zpracování grafických a 

hlasových informací: úpravy, 

archivace, střih 

ČSP-9-8-04 prokáže v 

modelových situacích schopnost 

prezentace své osoby při vstupu 

na trh práce 

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní 

postupy při pěstování vybraných 

rostlin 

zvládá jednoduché pracovní 

postupy práce na zahradě při 

pěstování vybraných rostlin 

základní pracovní postup na 

zahradě a podmínky pro 

pěstování, půda a její 

zpracování, výživa rostlin, 

ochrana rostlin a půdy 

pěstování vybraných druhů 

zeleniny 

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní 

postupy při pěstování vybraných 

rostlin 

ošetří travnatý porost ošetření travnatého porostu 

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá 

květiny pro výzdobu 

pěstuje a využívá květiny pro 

výzdobu, 

ošetřuje okrasné rostliny v 

exteriéru a interiéru 

okrasné rostliny – základy 

ošetřování pokojových květin, 

pěstování vybraných okrasných 

dřevin květin; květina v 

exteriéru a interiéru 

(hydroponie, bonsaje), 

jednoduchá vazba, úprava 

květin 

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá 

květiny pro výzdobu 

orientuje se v problematice 

vztahu rostlin a zdraví člověka, 

používání léčivých rostlin a 

ovocné rostliny – druhy 

ovocných rostlin, způsob 

pěstování, uskladnění a 
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koření v domácnosti zpracování 

léčivé rostliny, koření – 

pěstování vybrané rostliny; 

léčivé účinky rostlin, rostliny 

jedovaté; rostliny jako drogy a 

jejich zneužívání; alergie 

ČSP-9-3-03 používá vhodné 

pracovní pomůcky a provádí 

jejich údržbu 

používá vhodné pracovní 

pomůcky a udržuje je v čistotě 

výběr vhodné pracovní pomůcky 

a jeho údržba 

ČSP-9-3-04 prokáže základní 

znalost chovu drobných zvířat a 

zásad bezpečného kontaktu se 

zvířaty 

prokáže základní znalost chovu 

drobných zvířat a zásad 

bezpečného kontaktu se zvířaty 

chov zvířat v domácnosti, 

podmínky chovu, hygiena a 

bezpečnost chovu; kontakt se 

známými a neznámými zvířaty 

ČSP-9-3-05 dodržuje 

technologickou kázeň, zásady 

hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úrazu, 

včetně úrazu způsobeného 

zvířaty 

dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytnutí 

pomoci při úrazu 

základní zásady hygieny a 

bezpečnosti při práci na 

zahradě, první pomoc při úrazu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

vztah k životnímu prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci, vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a 

pomoci 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

základy využití digitálních technologií pro vytvoření mediálního sdělení 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché 

operace platebního styku a 

domácího účetnictví 

sestaví jednoduchý rozpočet 

domácnosti, uvede hlavní příjmy 

a výdaje domácnosti, vysvětlí 

rozdíl mezi pravidelnými a 

jednorázovými příjmy a výdaji, 

zváží nezbytnost jednotlivých 

výdajů 

rozpočet domácnosti, příjmy, 

výdaje, platby 

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché 

operace platebního styku a 

domácího účetnictví 

objasní princip vyrovnaného, 

schodkového a přebytkového 

rozpočtu 

vysvětlí zásady hospodárnosti na 

rozpočtu domácnosti 

navrhne, jak řešit situaci, kdy 

jsou příjmy menší než výdaje 

typy rozpočtu, jejich odlišnosti 

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché 

operace platebního styku a 

domácího účetnictví 

vysvětlí, k čemu slouží bankovní 

účet 

uvede příklady různých způsobů 

bezhotovostního placení 

posoudí výhody a rizika 

hotovostního a bezhotovostního 

placení v konkrétní situaci 

uvede příklady použití debetní a 

služby bank, bankovní účet, 

hotovostní a bezhotovostní 

platební styk, platební karty 
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kreditní platební karty a vysvětlí 

jejich omezení, výhody a rizika 

používání 

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché 

operace platebního styku a 

domácího účetnictví 

uvede a porovná nejobvyklejší 

způsoby nakládání s volnými 

prostředky 

spotřeba, úspory, investice, 

produkty finančního trhu pro 

investování 

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché 

operace platebního styku a 

domácího účetnictví 

uvede a porovná nejčastější 

způsoby krytí deficitu 

produkty finančního trhu pro 

získávání prostředků: úvěry, 

splátkový prodej, leasing 

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché 

operace platebního styku a 

domácího účetnictví 

uvede nejčastější druhy pojištění 

a navrhne, kdy je využít 

Pojištění 

ČSP-9-8-02 posoudí své 

možnosti při rozhodování o 

volbě vhodného povolání a 

profesní přípravy 

zhodnotí své osobní zvláštnosti, 

předpoklady a možnosti 

uvědomí si nutnost sebepoznání 

pro správnou volbu povolání 

Sebepoznání 

ČSP-9-8-02 posoudí své 

možnosti při rozhodování o 

volbě vhodného povolání a 

profesní přípravy 

uvědomí si svou roli v procesu 

rozhodování, umí rozumně volit z 

daných možností 

Rozhodování 

ČSP-9-8-02 posoudí své 

možnosti při rozhodování o 

volbě vhodného povolání a 

profesní přípravy 

plánuje důležité životní kroky, 

přehodnocuje dosažené cíle, 

hledá účinné strategie k 

dosahování cílů 

akční plánování 

 uvědomí si nevyhnutelnost změn 

v životě, umí se zamyslet nad 

změnami, vyrovnává se se 

změnami  

adaptace na životní změny 

ČSP-9-8-01 orientuje se v orientuje se v pestré nabídce možnosti absolventa základní 
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pracovních činnostech 

vybraných profesí 

vzdělávacích příležitostí školy 

ČSP-9-8-03 využije profesní 

informace a poradenské služby 

pro výběr vhodného vzdělávání 

využívá informace o různých 

povoláních, hodnotí své šance 

orientace v důležitých 

profesních informacích 

ČSP-9-8-02 posoudí své 

možnosti při rozhodování o 

volbě vhodného povolání a 

profesní přípravy 

má náhled na některé pracovní 

činnosti a profese, rozpoznává 

překážky, které mu mohou bránit 

v dosažení cílů 

rovnost příležitostí na trhu 

práce 

ČSP-9-8-04 prokáže v 

modelových situacích schopnost 

prezentace své osoby při vstupu 

na trh práce 

seznámí se s pravidly 

společenského chování a 

komunikace 

komunikace a společenské 

chování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Výdaje a Rozpočet domácnosti: při sestavování rozpočtu zvažuje nezbytnost jednotlivých výdajů 

Hotovostní a bezhotovostní platební styk: zvažuje vhodné využití i rizika různých nástrojů 

hotovostního i bezhotovostního placení 

Produkty finančního trhu pro investování: porovnává nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými 

finančními prostředky, zvažuje možná rizika 

Produkty finančního trhu pro získávání prostředků: porovnává nejobvyklejší finanční produkty pro 

krytí deficitu, zvažuje možná rizika 

Pojištění: posuzuje vhodnost jednotlivých způsobů pojištění a jejich využití 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

komunikace mezi lidmi a společenské chování – zásady ústní a písemné komunikace, pohovor u 

přijímacího řízení na SŠ 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

zpracování pracovních listů s tématikou soustředění, působení na okolí, motoriky, způsobu myšlení, 

soustředění a vnímání – žáci poznávají svoje schopnosti a dovednosti 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

posuzování lidí, rovnoprávnost, rasová diskriminace, gender na trhu práce 

    

Svět práce 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-9-7-03 pracuje uživatelským 

způsobem s mobilními 

technologiemi – cestování, 

obchod, vzdělávání, zábava 

pracuje uživatelským způsobem s 

mobilními technologiemi 

mobilní telefony, tarify a služby 

ČSP-9-7-03 pracuje uživatelským 

způsobem s mobilními 

technologiemi – cestování, 

obchod, vzdělávání, zábava 

zná základní bezdrátové a 

navigační technologie a jejich 

využití 

digitální technologie: 

bezdrátové technologie, 

navigační technologie 

 zpracovává a prezentuje výsledky 

své práce s využitím funkcí 

aplikačního softwaru a 

multimediálních technologií  

počítačové programy pro 

zpracování grafických a 

hlasových informací: úpravy, 

archivace, střih 

ČSP-9-7-01 ovládá základní 

funkce digitální techniky; 

diagnostikuje a odstraňuje 

základní problémy při provozu 

digitální techniky 

ovládá základní funkce digitální 

techniky, diagnostikuje a 

odstraňuje základní problémy při 

provozu digitální techniky 

propojuje vzájemně jednotlivá 

digitální technika: počítač a 

periferní zařízení, digitální 

fotoaparát, videokamera, 

přehrávače médií 
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ČSP-9-7-02 propojuje vzájemně 

jednotlivá digitální zařízení 

digitální zařízení 

ošetřuje digitální techniku a 

chrání ji před poškozením 

dodržuje základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy 

při práci s digitální technikou a 

poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-9-7-04 ošetřuje digitální 

techniku a chrání ji před 

poškozením 

ČSP-9-7-05 dodržuje základní 

hygienická a bezpečnostní 

pravidla a předpisy při práci s 

digitální technikou a poskytne 

první pomoc při úrazu 

ČSP-9-8-02 posoudí své 

možnosti při rozhodování o 

volbě vhodného povolání a 

profesní přípravy 

zhodnotí své osobní zvláštnosti, 

předpoklady a možnosti 

uvědomí si nutnost sebepoznání 

pro správnou volbu povolání 

sebepoznání 

ČSP-9-8-02 posoudí své 

možnosti při rozhodování o 

volbě vhodného povolání a 

profesní přípravy 

uvědomí si svou roli v procesu 

rozhodování, umí rozumně volit z 

daných možností 

Rozhodování 

ČSP-9-8-02 posoudí své 

možnosti při rozhodování o 

volbě vhodného povolání a 

profesní přípravy 

plánuje důležité životní kroky, 

přehodnocuje dosažené cíle, 

hledá účinné strategie k 

dosahování cílů 

akční plánování 

 uvědomí si nevyhnutelnost změn 

v životě, umí se zamyslet nad 

změnami, vyrovnává se se 

změnami  

adaptace na životní změny 

ČSP-9-8-01 orientuje se v 

pracovních činnostech 

vybraných profesí 

orientuje se v pestré nabídce 

vzdělávacích příležitostí 

možnosti absolventa základní 

školy 
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ČSP-9-8-03 využije profesní 

informace a poradenské služby 

pro výběr vhodného vzdělávání 

využívá informace o různých 

povoláních, hodnotí své šance 

orientace v důležitých 

profesních informacích 

ČSP-9-8-02 posoudí své 

možnosti při rozhodování o 

volbě vhodného povolání a 

profesní přípravy 

má náhled na některé pracovní 

činnosti a profese, rozpoznává 

překážky, které mu mohou bránit 

v dosažení cílů 

rovnost příležitostí na trhu 

práce 

ČSP-9-8-04 prokáže v 

modelových situacích schopnost 

prezentace své osoby při vstupu 

na trh práce 

seznámí se s postupy při 

přijímání uchazečů o studium na 

středních školách a při přijímání 

do zaměstnání; prezentuje svoji 

osobu při vstupu na trh práce 

svět práce a dospělosti 

ČSP-9-8-04 prokáže v 

modelových situacích schopnost 

prezentace své osoby při vstupu 

na trh práce 

seznámí se s pravidly 

společenského chování a 

komunikace 

komunikace a společenské 

chování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

práce s pracovními listy zaměřena na posouzení vlastního vývoje, silné a slabé stránky, naděje a 

obavy, hierarchie hodnot 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

rozhodování v různých situacích, při vypjatých událostech hraničících s bojem o život 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

komunikace mezi lidmi a společenské chování – zásady ústní (i telefonické) a písemné komunikace, 

pohovor, konkurz při žádosti o práci, asertivita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

základy využití digitálních technologií pro vytvoření mediálního sdělení, vytvoření prezentace skupiny 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 
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tvorba skupinové prezentace s využitím digitálních technologií 

      

Popis parametrů konektivity a připojení k internetu 

 Popis parametrů konektivity a připojení k internetu je nerelevantní pro tento projekt. 

Popis kritérií pro příjem nových žáků do zařízení 

Základní škola Pečky, okres Kolín přednostně přijímá žáky s místem trvalého pobytu ve spádovém 

obvodu školy. Ostatní žáci jsou přijímáni do naplnění kapacity školy. V případě naplnění kapacity jsou 

odkázáni na spádovou školu. Tento přístup je nesegregační a nediskriminační k marginalizovaným 

skupinám a i k žákům s potřebou podpůrných opatření (zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, 

sociální znevýhodnění). V současné době navštěvuje školu imobilní žák a žáci se sociálním 

znevýhodněním. Nově řešená bezbariérovost (výtah) pomůže i těmto žákům k lepšímu pohybu 

v areálu celé školy a zlepší podmínky i pro příjem dalších dětí do školy se zdravotním postižením. 

Škola je otevřena všem žáků, včetně žáků s podpůrnými opatřeními či žákům nadaným a mimořádně 

nadaným. Všichni tyto žáci jsou integrováni do výuky v běžné třídě. Žáci jsou přijímáni bez jakéhokoli 

omezení, neboť nedochází k naplnění kapacity školy dle rejstříku MŠMT. 

 

Nesegregační a nediskriminační přístup je zakotven v následujících dokumentech: 

- Listina základních lidských práv a svobod 

-  Antidiskriminační zákon 

- Školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání 

 

Výše popsaná kritéria pro příjem nových žáků do zařízení jsou v souladu s uvedenými dokumenty. 

 

Jiná opatření 

Projekt nevytváří žádná opatření pro vznik přípravných tříd, oddělené kapacity pro děti se zdravotním 

postižením či oddělené kapacity pro vzdělávání dle ŠVP upraveného podle potřeb podpůrných 

opatření pro více jak 40% dětí či samostatně oddělené kapacity pro děti se zdravotním postižením. 
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Časový harmonogram realizace 

Realizace projektu není rozdělena na etapy. Předpokládaný termín zahájení projektu je 1. března 

2018, kdy žadatel podnikne kroky k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele. Žadatel do 28. 

listopadu 2018 provede vyúčtování projektu včetně podání veškerých zpráv o realizaci projektu. 

Znázornění harmonogramu realizace projektu 

2018 

Činnost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

příprava dokumentace k výběrovému řízení             

výběrové řízení na dodavatele                         

vyklízení, přípravné stavební činnosti                         

výměna rozvodů, oprava podlah a zdí             

montáž výtahu             

dokončovací práce, montáž vybavení a výmalba             

kolaudace a fakturace                         

zahájení provozu                         

ukončení realizace projektu                         
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5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU 

 

Projekt řeší tyto oblasti: bezbariérovost a klíčové kompetence v technických a řemeslných oborech. 

Zdůvodnění záměru, doložení potřebnosti projektu 

Zdůvodnění potřebnosti staveb a stavebních úprav 

Město Pečky s počtem obyvatel 4 736 obyvatel k 1. 1. 2017 leží ve Středočeském kraji blízko dálnice 

D11 z Hradce Králové do Prahy. V územním plánu města Pečky jsou pozemky určené ke stavbě 

nových domů a probíhá zde výstavba nových RD. V současné době je vytvořen společný školský 

obvod spádové základní školy Pečky, okres Kolín, kam je zařazeno 8 obcí z blízkého okolí. I v těchto 

obcích probíhá nová výstavba a stěhují se sem mladé rodiny, díky dobrému dopravnímu napojení 

na další dopraví uzly a pracovní příležitosti. 

Z popsaného stavu je zřejmé, že o docházku dětí do školy v Pečkách nebude v dohledné budoucnosti 

nouze. Zřizovatel školy má zájem uspokojit oprávněné nároky rodičů na vzdělání ve školském obvodu 

v dobře vybavené škole s atraktivním zázemím. Škola a její vybavení a možnosti by měli odpovídat 

nárokům na výuku v dnešní době. Škola má být pro děti z Peček a spádových obcí dostatečně 

atraktivní, zajímavá a děti by se v ní měli cítit dobře. Projekt přispívá k tomu, aby i na menším městě 

mimo velké městské aglomerace bylo atraktivní prostředí pro výuku klíčových kompetencí a žáci se 

pohybovali v inspirujícím prostředí pro jejich vzdělání. 

Na škole jsou v současné době 4 žáci s asistentem pedagoga a 50 integrovaných žáků, kterým je 

nutné poskytovat mimořádnou péči (např. pedagogická intervence – 1 žák 1 hodina týdně). Při 

některých činnostech je nutné pracovat se žáky mimo třídní kolektiv a toto je možné pouze 

v provizorních podmínkách školního poradenského pracoviště či na chodbách případně 

a v učitelských kabinetech, kde jsou žáci rušeni. V rámci inkluze bude těchto žáků přibývat a prostory 

v areálu školy pro dělení tříd a případnou práci v různých vzdělávacích skupinách již žádné nejsou. 

Nově vytvořené zázemí pro školního psychologa, sociálního pedagoga, výchovného poradce 

a metodika prevence umožní lepší práci s klienty a individuální přístup k řešení jejich situace. 
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Od ledna 2018 bude na škole působit speciální pedagog. Samostatné pracoviště bude pro uživatele 

příjemnější a tzv. „bezpečnější“. 

Zdůvodnění potřebnosti zajistit fyzickou dostupnost a bezbariérovost zařízení  

Stávající stav bezbariérovosti je takový, že je pouze v přízemí. Bezbariérovost tedy neodpovídá 

rozsahu požadovaných vyhláškou č. 398/2009 o obecných a technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, jedná se o starší budovy, při jejichž výstavbě nebyly požadavky 

na bezbariérovost tak vysoké. Realizací projektu se docílí kompletní bezbariérovosti celé budovy 

školy. Realizace projektu je nutná, neboť školu navštěvují žáci, kteří výtah nutně potřebují ke svému 

pohybu po škole. Počet žáků potřebujících výtah se pohybujeme kolem 30. Jedná se o žáky zdravotně 

znevýhodněné a o žáky, kteří mají trvalé nebo dočasné problémy s mobilitou. 

 

Zdůvodnění potřebnosti nákupu budovy 

Nákup budovy není pro tento projekt relevantní. 

Zdůvodnění potřebnosti kompenzačních pomůcek 

Pořízení kompenzačních pomůcek není pro tento projekt relevantní. 

Zdůvodnění potřebnosti nákupu vybavení 

Modernizované prostory je nutné vybavit vhodným vybavením do odborné učebny a poradenského 

pracoviště. Škola ani obec nemá žádný nadbytečný mobiliář uložen a v současné době nedisponuje 

vhodným nábytkem pro modernizované prostory. 

 

Zdůvodnění potřebnosti vnitřní konektivy 

Vnitřní konektivita není pro tento projekt relevantní. 

Zdůvodnění potřebnosti realizace odborných učeben s vazbou na klíčové kompetence 

Stávající stav cvičné kuchyňky a poradenského pracoviště je značně nevyhovující a proto je potřebná 

oprava obou místností. Odborná učebna (cvičná kuchyňka) má vazbu na klíčové kompetence – 

technické a řemeslné obory. Po opravě budou mít žáci k dispozici i lepší vybavení. Realizace projektu 
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přispěje významným způsobem ke zvýšení kvality výuky v těchto prostorách. V rámci projektu IROP 

škola získá moderní cvičnou kuchyňku a poradenské pracoviště, které budou důstojným místem pro 

výuku a činnost pracovníků poradenského pracoviště. 

Definice oblastí a jejich priorita 

Kolínský region je zaměřen na trhu práce na technické a řemeslné obory, ve kterých nacházejí lidé 

uplatnění. Realizace projektu zkvalitní vzdělávaní v klíčových kompetencích technické a řemeslné 

obory a svým charakterem přispěje k rozvoji manuální zručnosti, která je jedním z předpokladů 

k uplatnění se na trhu práce v daném regionu. 

Druhou oblastí, kterou projekt řeší, je bezbariérovost, která je důležitá pro inkluzi s potřebou 

podpůrných opatření (zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění). 

Další oblastí je vytvoření vhodných podmínek pro zázemí, které uskutečňuje odborné poradenské 

služby na škole (dle Vyhlášky č72/2005 Sb., novelizované Vyhláškou č.197/2016 Sb.)  

Na škole jsou v současné době 4 žáci s asistentem pedagoga a 50 integrovaných žáků, kterým je 

nutné poskytovat mimořádnou péči (např. pedagogická intervence – 1 žák 1 hodina týdně). Při 

některých činnostech je nutné pracovat se žáky mimo třídní kolektiv a toto je možné pouze na 

chodbách případně v učitelských kabinetech, kde jsou žáci rušeni. V rámci inkluze bude těchto žáků 

přibývat a prostory v areálu školy pro dělení tříd a případnou práci v různých vzdělávacích skupinách 

již žádné nejsou. 

Zmodernizované zázemí poradenského pracoviště umožní kvalitnější práci s žáky a individuální 

přístup k řešení jejich situace. Samostatné pracoviště bude pro uživatele příjemnější a tzv. 

„bezpečnější“.  

V neposlední řadě projekt řeší úpravu venkovního prostranství (zeleně), dojde k výsadbě ovocných 

stromů a keřů a plocha bude oseta trávou (více než 50 m2).  

Výše uvedené definované oblasti jsou považovány za prioritní, neboť nová infrastruktura přispěje ke 

snižování rozdílů ve výsledcích žáků, zkvalitnění zázemí pro základní vzdělávání, zvyšování kvality ve 

vzdělávání a zajistí rovný přístup ke vzdělávání.  

 

Další zdroje (dokumenty či analýzy) 
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Projekt je v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Pečky a se Strategií komunitně vedeného 

místního rozvoje na Podlipansku Společně 2014+. Potřebnost projektu je také uvedena v Místním 

akčním plánu vzdělávání v ORP Kolín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI 
 

Technická připravenost 

1. Majetkoprávní vztahy 

Realizace projektu bude probíhat v budově a na pozemcích, které jsou ve vlastnictví žadatele. 

 

2. Připravenost projektové dokumentace 

Projektová dokumentace je zpracována a na jejím základě bylo vydáno stavební povolení. 

3. Připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením 

Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením bude připravena po rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

4. Územní rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy  

Územní rozhodnutí není potřeba z důvodu stavební úprav uvnitř budovy školy. 

Závazná stanoviska sdělili: 
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- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kolín, pod č. j. KHSSC 

38185/2017 ze dne 24. 7. 2017 

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, pod č. ev. KO – 1074 – 

2/2017/PD ze dne 14. 7. 2017 

- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, pod č. j. MUKOLIN/OZPZ 

72065/17-Tv ze dne 18. 7. 2017 

Proces EIA není vzhledem k charakteru projektu relevantní. 

4. Popis stavebního řízení  

Stavební řízení bylo ukončeno a je vydáno stavební povolení. 

 

Plán zdrojů financování 

Předfinancování a spolufinancování projektu bude řešeno z rozpočtu žadatele. 

 

7. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

Zkušený a efektivní projektový tým znázorňuje tabulka. Náklady na administrativní kapacity nejsou 

patrné, neboť všichni zainteresovaní budou uvedené aktivity vykonávat v rámci své pracovní doby.  

Pozice 

Aktivity členů týmu 

přípravná fáze realizační fáze 
provozní fáze (vč. doby 

udržitelnosti) 
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Projektový 

manažer 

Zpracování žádosti a příloh, 

koordinace schůzek 

pracovní skupiny. V období 

od podání projektového 

záměru do vydání právního 

aktu řeší komunikaci s MAS 

a CRR a připomínky k 

projektu ze strany 

hodnotitelů. 

Řízení projektu, 

zpracování zpráv o 

průběhu projektu, 

komunikace s MAS a 

CRR a Ministerstvem 

pro místní rozvoj. 

Zpracovávání 

monitorovacích zpráv o 

zajištění udržitelnosti 

projektu. 

Statutární 

zástupce 

města Pečky 

Vymezuje rozsah projektu, 

schvaluje jeho zásadní 

(hlavní) výstupy včetně 

harmonogramu a rozpočtu. 

Zajištění projednání záměru 

Radou města a 

Zastupitelstvem města. 

Kontrola a schválení 

připravené žádosti, klíčová a 

strategická rozhodování v 

projektu. 

Rozhoduje o závažných 

alternativách týkajících 

se požadavků na změny, 

rozsahu projektu, 

harmonogramu, 

rozpočtu, projektového 

postupu. 

není aktivně zapojen 

Statutární 

zástupce ZŠ 

Příprava podkladů do studie 

proveditelnosti, spolupráce 

při stanovení potřebnosti 

vybavení a stavebních úprav 

Zajišťuje spolupráci 

školy s projektovým 

týmem 

Poskytuje informace pro 

zprávy o udržitelnosti 

Vedoucí 

odboru správy 

majetku města 

a bytového 

hospodářství 

Příprava podkladů do studie 

proveditelnosti, spolupráce 

při stanovení potřebnosti 

vybavení 

Konzultační činnost. 

Rozhoduje o závažných 

alternativách ve 

stavební části projektu 

Spolupracuje na zajištění 

monitorovacích zpráv o 

zajištění udržitelnosti 

projektu. Zodpovídá za 

kontrolu stavby a 

koordinaci odstranění 
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závad. 

Ekonom 

městského 

úřadu 

Zajišťování zdrojů k 

profinancování projektu, 

plánování a řízení procesu 

přípravy financování 

projektu. 

Kontrola a řízení 

procesu financování 

jednotlivých etap 

projektu. Informace pro 

předkládání etapových 

monitorovacích zpráv a 

žádostí o platbu. 

Ekonomické a účetní 

podklady pro předkládání 

etapových monitorovacích 

zpráv o zajištění 

udržitelnosti projektu. 

Investiční 

technik 

projektu 

Navrhuje konkrétní řešení 

stavebních požadavků 

projektu. Konzultuje 

požadavky ostatních 

zúčastněných představitelů. 

Vytváří časový 

harmonogram stavebních 

procesů. 

Zajišťuje koordinaci 

stavebních prací.  
Není aktivně zapojen. 

Referent 

odboru správy 

majetku města 

a bytového 

hospodářství 

Příprava a zajišťování 

zadávacích řízení a další 

administrativy veřejných 

zakázek. 

Kontrola průběhu VŘ. Není aktivně zapojen. 

 

Zajištění provozu pro řízení projektu 

Projektový tým využívá a bude využívat pro své potřeby stávající kanceláře na Městském úřadě 

v Pečkách a nebude tedy nutné zajišťovat nové administrativní prostory. 
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8. VÝSTUPY PROJEKTU  

Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace 

Výstupem projektu bude: 

 - nově vybudovaný výtah 

- modernizovaná cvičná kuchyňka včetně nového vybavení 

- vytvořené poradenské pracoviště včetně nového vybavení 

- úprava venkovního prostranství (zeleně) 

 

Realizace projektu bude ukončena do 31. října 2018. K 28. listopadu 2018 dojde k uvedení do 

provozu a odevzdání veškerých dokumentů o realizaci projektu. 

Dostupnost výstupů projektu 

Výstupy projektu budou převážně využívány v pracovní dny v týdnu. Provozní doba zařízení 

v pracovní dny je od 6,00 do 16,30 hodin. Provoz mimo tuto dobu, musí být individuálně dohodnut 

s vedením školy, případně městem Pečky. 

Popis spolupráce škol při využívání výstupů z projektu 

Cvičnou kuchyňku bude využívat Mateřská škola MAŠINKA Pečky, která tímto vybavením 

nedisponuje. Frekvence využívání bude minimálně jednou měsíčně v období školního roku každou 

třídou, kterých má mateřská škola sedm. Mateřská škola chce podpořit rozvoj tvořivosti a manuální 

zručnosti (včetně podpory jemné motoriky) u svých dětí.  

Popis vazby projektu na mimoškolní zájmové aktivity dětí a mládeže  

Cvičná kuchyňka bude sloužit k aktivitám školního klubu, školní družiny, sdružení rodičů a přátel 

školy, neziskových organizací a vzdělávacího centra Pečecka včetně mimoškolních zájmových aktivit 

pro děti a mládež např. workshopy, slavnosti a dny otevřených dveří.  
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Vzdělávací centrum Pečecka bude realizovat ve cvičné kuchyňce kroužek Šikovných rukou 

pro věkovou skupinu žáků 1. stupně ve frekvenci 1x za týden po 1 a půl hodině ve školním roce. 

V současné době kroužek probíhá v provizorních prostorách školy, neboť cvičná kuchyňky je pro něj 

nevyhovující. 

Školní klub plánuje realizovat ve cvičné kuchyňce volnočasový kroužek na rozvoj manuálních 

dovedností, zručnosti a podpory kreativity a má vazbu na klíčové kompetence technické a řemeslné 

obory. Kroužek je naplánován s frekvencí 1x týden po 1 a půl výukové hodině ve školním roce. 

V aktuálním školním roce 201/2018 kroužek neprobíhá z důvodu nevyhovujícího stavu cvičné 

kuchyňky. 

Výstup projektu bude sloužit 2 a více mimoškolním a zájmovým aktivitám ve vazbě na klíčové 

kompetence.  

 

Popis časového využití vybudované infrastruktura k vedlejší hospodářské činnosti 

Není relevantní, infrastruktura nebude sloužit k hospodářské činnosti. 

Indikátory 

počáteční a cílová hodnota indikátorů a způsob jejich výpočtu 

Kód Název Výchozí hodnota Cílová hodnota 

5 00 00 
Počet podpořených 

vzdělávacích zařízení 

 

0 

 

1 

5 00 01 

Kapacita 

podporovaných 

zařízení péče o děti 

nebo vzdělávacích 

zařízení 

0 720 
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Cílová hodnota indikátoru 5 00 00 „Počet podpořených vzdělávacích zařízení“ byla stanovena pomocí 

identifikace vzdělávacího zařízení, které bude podpořeno z projektu. Jedná se o Základní školu Pečky, 

okres Kolín.  

Cílová hodnota indikátoru 5 00 01 „Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích 

zařízení“ byla stanovena podle kapacity zařízení Základní škola Pečky, okres Kolín dle rejstříku škol a 

školských zařízení MŠMT. Realizací projektu bude nově vybudovaný výtah, cvičná kuchyňka 

poradenské pracoviště, což budou moci využít všichni žáci školy. K naplnění indikátoru dojde k datu 

ukončení realizace projektu k 31. 10. 2018.  
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9. FINANČNÍ ANALÝZA 
 

Celkové způsobilé výdaje projektu nepřesahují 5 mil. Kč, tedy není nutné zpracovávat analýzu CBA v MS 2014+. 

 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

HLAVNÍ AKTIVITY  

1. cena stavebních prací 

Cena způsobilých stavebních prací činí 1 811 465,86 Kč včetně DPH. Cena stavebních prací, které jsou způsobilým výdajem projektu, činí 1 454 409,99 Kč 

včetně DPH tj. 80,29 % z celkové ceny na způsobilé stavební práce. Cena je snížena na 80,29 % z důvodu přesahu uznatelných nákladů nad 3 mil. Kč a také 

z důvodu, že předpokládáme snížení ceny v průběhu výběrového řízení. Všechny položky uvedené v rozpočtu jsou způsobilé.  

2. cena zařízení a vybavení 

Cena dodávek zařízení a vybavení, které jsou způsobilým výdajem projektu, činí 1 343 440,01 Kč včetně DPH. Všechny položky uvedené v rozpočtu jsou 

způsobilé. 
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VEDLEJŠÍ AKVITITY 

Cena za vedlejší aktivity projektu činí 202 150,00 Kč včetně DPH. Cena zahrnuje výdaje na zeleň, projektovou dokumentaci, studii proveditelnosti a 

zabezpečení výstavby. Vedlejší výdaje činí 6,74 % celkových způsobilých výdajů projektu. Všechny položky uvedené v rozpočtu jsou způsobilé. 

Rekapitulace způsobilých výdajů 

Způsobilé výdaje Cena s DPH Procento 

Hlavní způsobilé výdaje 2 797 850 Kč 93,26 % 

Stavební práce 1 454 409,99 Kč 48,48 % 

Pořízení vybavení 1 343 440,01 44,78 % 

Vedlejší způsobilé výdaje 202 150 Kč 6,74 % 

Zeleň 10 750 Kč 0,36 % 

Projektová dokumentace 98 000 Kč 3,265 % 

Studie proveditelnosti 35 000 Kč 1,165 % 

Zabezpečení výstavby 58 400 Kč 1,95 % 

Celkové způsobilé výdaje 3 000 000 Kč 100 % 
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NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

 

Nezpůsobilé výdaje projektu činí 615 353,28 Kč včetně DPH a obsahují výdaje na aktivity, které nejsou způsobilé (258 297,41 Kč včetně DPH) tj. náklady na 

vznik šatny a část výdajů (357 055,87 Kč včetně DPH), které přesahují maximální možnou výši projektu tj. 3 000 000 Kč. 

 

Souhrnný přehled výdajů dle položek MS 2014+ 

Kód Název Částka celkem Procento 

1 Celkové výdaje 3 615 353,28 100,00 

1.1 Celkové způsobilé výdaje 3 000 000,00 82,98 

1.1.1 Celkové způsobilé výdaje - investiční 2 797 850,00 93,26 

1.1.1.1 Stavební práce a nemovitosti 1 454 409,99 51,98 

1.1.1.1.2 Stavby, stavební práce 1 454 409,99 100,00 

1.1.1.1.2.1 Stavby, stavební práce - hlavní aktivita 1 454 409,99 100,00 

1.1.1.2 Pořízení majetku 1 343 440,01 48,02 

1.1.1.2.3 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 343 440,01 100,00 

1.1.1.2.3.1 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita 1 343 440,01 100,00 

1.1.2 Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční 202 150,00 6,74 

1.1.2.1 Pořízení majetku 10 750,00 5,32 

1.1.2.1.1 Pořízení drobného hmotného majetku 10 750,00 100,00 

1.1.2.1.1.2 Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita 10 750,00 100,00 

1.1.2.2 Nákup služeb - vedlejší aktivita 35 000,00 17,31 
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1.1.2.2.2 Studie proveditelnosti 35 000,00 100,00 

1.1.2.4 Stavební práce 156 400,00 77,37 

1.1.2.4.1 Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD) 58 400,00 37,34 

1.1.2.4.2 Projektová dokumentace 98 000,00 62,66 

1.2 Celkové nezpůsobilé výdaje 615 353,28 17,02 

 

Propojení položek MS 2014+ s položkovými rozpočty 

Položka 1.1.1.1.2.1 – Stavby, stavební práce – hlavní aktivita – Částka položky vznikne jako součet položek (mimo položky vybavení interiéru a výtah) 

rozpočtu na hlavní aktivity projektu. Rozpočet na hlavní aktivity projektu je přílohou žádosti o podporu č. 28 ze dne 15. ledna 2018. Součet je dále krácen 

na 80,29% z důvodu překročení maximální výše dotace. 

Položka 1.1.1.2.3.1 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – hlavní aktivita – Částka položky vznikne jako součet položek vybavení interiéru a výtah 

rozpočtu na hlavní aktivity projektu. Rozpočet na hlavní aktivity projektu je přílohou žádosti o podporu č. 28 ze dne 15. ledna 2018. 

Položka 1.1.2.1.1.2 – Pořízení drobného hmotného majetku – vedlejší aktivita – Částka položky je uvedena v rozpočtu na vedlejší aktivity projektu. 

Rozpočet na vedlejší aktivity projektu je přílohou žádosti o podporu č. 29 ze dne 15. ledna 2018. 

Položka 1.1.2.2.2 – Studie proveditelnosti – Částka položky je uvedena v rozpočtu na vedlejší aktivity projektu. Rozpočet na vedlejší aktivity projektu je 

přílohou žádosti o podporu č. 29 ze dne 15. ledna 2018. 
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Položka 1.1.2.4.1 – Zabezpečení stavby (TDI, BOZP, AD) – Částka položky je uvedena v rozpočtu na vedlejší aktivity projektu. Rozpočet na vedlejší aktivity 

projektu je přílohou žádosti o podporu č. 29 ze dne 15. ledna 2018. 

Položka 1.1.2.4.2 – Projektová dokumentace – Částka položky je uvedena v rozpočtu na vedlejší aktivity projektu. Rozpočet na vedlejší aktivity projektu 

je přílohou žádosti o podporu č. 29 ze dne 15. ledna 2018. 
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Detailní přehled hlavních způsobilých výdajů na zařízení a vybavení dle položek MS 2014+ 

Kód položky 
MS 2014+ 

Položka rozpočtu MS 
2014+ 

Položka rozpočtu Jednotka 
Počet 

jednotek 

Cena za 
jednotku v Kč 

(včetně DPH) 

Cena celkem v 
Kč 

(včetně DPH) 

Druh 
výdaje 

Výběrové 
řízení č. 

1.1.1.2.3.1 

Pořízení 

dlouhodobého 

hmotného majetku 

Výtah (včetně 

šachty a 

opláštění) 

soubor 1 1 206 370 1 206 370 

hlavní – 

pořízení 

DHM 

1 

1.1.1.2.3.1 

Pořízení 

dlouhodobého 

hmotného majetku 

Židle ks 16 2 861,65 45 786,4 

hlavní – 

pořízení 

DHM 

1 

1.1.1.2.3.1 

Pořízení 

dlouhodobého 

hmotného majetku 

Kancelářská židle ks 3 1 399,97 4 199,91 

hlavní – 

pořízení 

DHM 

1 

1.1.1.2.3.1 

Pořízení 

dlouhodobého 

hmotného majetku 

Konferenční židle ks 2 4 356 8 712 

hlavní – 

pořízení 

DHM 

1 
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Kód položky 

MS 2014+ 

Položka rozpočtu MS 

2014+ 
Položka rozpočtu Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena za 

jednotku v Kč 

(včetně DPH) 

Cena celkem v 

Kč 

(včetně DPH) 

Druh 

výdaje 

Výběrové 

řízení č. 

1.1.1.2.3.1 

Pořízení 

dlouhodobého 

hmotného majetku 

Stůl ks 5 1 641,97 8 209,85 

hlavní – 

pořízení 

DHM 

1 

1.1.1.2.3.1 

Pořízení 

dlouhodobého 

hmotného majetku 

Indukční deska ks 3 5 989,5 17 968,5 

hlavní – 

pořízení 

DHM 

1 

1.1.1.2.3.1 

Pořízení 

dlouhodobého 

hmotného majetku 

Trouba ks 3 5 989,5 17 968,5 

hlavní – 

pořízení 

DHM 

1 

1.1.1.2.3.1 

Pořízení 

dlouhodobého 

hmotného majetku 

Dřez ks 3 2 150, 17 6 450,51 

hlavní – 

pořízení 

DHM 

1 



 
 

    Strana 72 z 87 

 

Kód položky 

MS 2014+ 

Položka rozpočtu MS 

2014+ 
Položka rozpočtu Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena za 

jednotku v Kč 

(včetně DPH) 

Cena celkem v 

Kč 

(včetně DPH) 

Druh 

výdaje 

Výběrové 

řízení č. 

1.1.1.2.3.1 

Pořízení 

dlouhodobého 

hmotného majetku 

Lednice vestavná 

vysoká 
ks 1 14 999,16 14 999,16 

hlavní – 

pořízení 

DHM 

1 

1.1.1.2.3.1 

Pořízení 

dlouhodobého 

hmotného majetku 

Lednice vestavná 

malá 
ks 1 7 499,58 7 499,58 

hlavní – 

pořízení 

DHM 

1 

1.1.1.2.3.1 

Pořízení 

dlouhodobého 

hmotného majetku 

Závěsy m 8 169,4 1 355,2 

hlavní – 

pořízení 

DHM 

1 

 

1.1.1.2.3.1 

Pořízení 

dlouhodobého 

hmotného majetku 

Záclony m 8 199,65 1 597,2 

hlavní – 

pořízení 

DHM 

1 
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Kód položky 

MS 2014+ 

Položka rozpočtu MS 

2014+ 
Položka rozpočtu Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena za 

jednotku v Kč 

(včetně DPH) 

Cena celkem v 

Kč 

(včetně DPH) 

Druh 

výdaje 

Výběrové 

řízení č. 

 

1.1.1.2.3.1 

Pořízení 

dlouhodobého 

hmotného majetku 

Věšák ks 1 1 098,68 1 098,68 

hlavní – 

pořízení 

DHM 

1 

1.1.1.2.3.1 

Pořízení 

dlouhodobého 

hmotného majetku 

Garnýž dvojitá ks 1 1 224,52 1 224,52 

hlavní – 

pořízení 

DHM 

1 

1.1.1.2.3.1 

Pořízení 

dlouhodobého 

hmotného majetku 

x x x celkem 1 343 440,01 

hlavní – 

pořízení 

DHM 

1 
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Detailní přehled vedlejších způsobilých výdajů dle položek MS 2014+ 

Kód 

položky 

MS 2014+ 

Položka rozpočtu MS 

2014+ 

Položka 

rozpočtu 

Jednotk

a 

Počet 

jednotek 

Cena za 

jednotku v 

Kč 

(včetně DPH) 

Cena 

celkem 

v Kč 

(včetně 

DPH) 

Druh výdaje 
Výběrové 

řízení č. 

1.1.2.1.1.2 

 

Pořízení dlouhodobého 

hmotného majetku 

Úprava 

venkovního 

prostranství - 

zeleň 

soubor 1  10 750 10 750 

vedlejší – 

pořízení 

drobného 

DM 

1 

 

1.1.2.4.1 

Zabezpečení výstavby (TDI, 
BOZP, AD) 

Zabezpečení 

výstavby (TDI, 

BOZP, AD) 

soubor 1 58 400 58 400 
vedlejší – 

nákup služeb 
x 

1.1.2.4.2 Projektová dokumentace 
Projektová 

dokumentace 
soubor 1 98 000 98 000 

vedlejší – 

nákup služeb 
x 
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Kód 

položky 

MS 2014+ 

Položka rozpočtu MS 

2014+ 

Položka 

rozpočtu 

Jednotk

a 

Počet 

jednotek 

Cena za 

jednotku v 

Kč 

(včetně DPH) 

Cena 

celkem 

v Kč 

(včetně 

DPH) 

Druh výdaje 
Výběrové 

řízení č. 

1.1.2.2.2 Studie proveditelnosti 
Studie 

proveditelnosti 
soubor 1 35 000 35 000 

vedlejší – 

nákup služeb 
x 

X x x  x celkem 202 150 x x 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

    Strana 76 z 87 

 

10. ZPŮSOB STAVOVENÍ CEN DO ROZPOČTU PROJEKTU 
 

1. cena stavebních prací 

Cena stavebních prací na hlavní aktivitu projektu byla stanovena projektantem v položkovém rozpočtu a bude využita jako předpokládaná hodnota ceny 

veřejné zakázky na stavební práce. 

Cena stavebních prací, které jsou způsobilým výdajem projektu, činí 1 454 409,99 Kč včetně DPH. 

 

2. cena zařízení a vybavení 

Cena zařízení a vybavení byla stanovena buď na základě oslovení 3 dodavatelů, z nichž byla vybrána nejnižší nabídková cena jako hodnota veřejné zakázky 

na dodávky nebo průzkumem trhu na internetu u firem Kenast s.r.o., IČO 27243397; ENPRAG s.r.o., IČO 62743741; MULTIP Moravia s.r.o., IČO 16627971. 
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Nabídkové ceny na výtah 

číslo nabídky název společnosti Cena včetně DPH 

1 MP LIFTS s.r.o. 1 206 370 Kč 

2 LIFTCOMP a.s. 1 439 900 Kč 

3 VÝTAHY ČELÁKOVICE s.r.o. 1 374 866,17 Kč 

 

Jako předpokládaná cena zakázky byla vybrána cena z nabídky firmy MP LIFTS s.r.o. Nabídky jsou přílohou žádosti o dotaci. 
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Přehled stanovení cen u hlavních aktivit 

Položka 
Počet 

jednotek 

Cena za 

jednotku v 

Kč 

(včetně DPH) 

Cena celkem v Kč 

(včetně DPH) 

Způsob stanovení 

ceny 
Druh výdaje 

Výtah (včetně šachty a opláštění) 1 soubor 1 206 370 1 206 370 
průzkum trhu u tří 

možných dodavatelů 
hlavní – pořízení DHM 

Židle 16 ks 2 861,65 45 786,4 
průzkum na 

internetu 
hlavní – pořízení DHM 

Kancelářská židle 3 ks 1 399,97 4 199,91 
průzkum na 

internetu 
hlavní – pořízení DHM 

Konferenční židle 2 ks 4 356 8 712 
průzkum na 

internetu 
hlavní – pořízení DHM 

Stůl 5 ks 1 641,97 8 209,85 
průzkum na 

internetu 
hlavní – pořízení DHM 
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Položka 
Počet 

jednotek 

Cena za 

jednotku v 

Kč 

(včetně DPH) 

Cena celkem v Kč 

(včetně DPH) 

Způsob stanovení 

ceny 
Druh výdaje 

Indukční deska 3 ks 5 989,5 17 968,5 
průzkum na 

internetu 
hlavní – pořízení DHM 

Trouba 3 ks 5 989,5 17 968,5 
průzkum na 

internetu 
hlavní – pořízení DHM 

Dřez 3 ks 2 150, 17 6 450,51 
průzkum na 

internetu 
hlavní – pořízení DHM 

Lednice vestavná vysoká 1 ks 14 999,16 14 999,16 
průzkum na 

internetu 
hlavní – pořízení DHM 

Lednice vestavná malá 1 ks 7 499,58 7 499,58 
průzkum na 

internetu 
hlavní – pořízení DHM 

Závěsy 8 m 169,4 1 355,2 průzkum na internetu hlavní – pořízení DHM 
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Položka 
Počet 

jednotek 

Cena za 

jednotku v 

Kč 

(včetně DPH) 

Cena celkem v Kč 

(včetně DPH) 

Způsob stanovení 

ceny 
Druh výdaje 

Záclony 8 m 199,65 1 597,2 
průzkum na 

internetu 
hlavní – pořízení DHM 

Věšák 1 ks 1 098,68 1 098,68 
průzkum na 

internetu 
hlavní – pořízení DHM 

Garnýž dvojitá 1 ks 1 224,52 1 224,52 
průzkum na 

internetu 
hlavní – pořízení DHM 

x x celkem 1 343 440,01 x hlavní – pořízení DHM 
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Přehled stanovení cen u vedlejších aktivit 

Položka 
Počet 

jednotek 

Cena za 

jednotku v 

Kč 

(včetně DPH) 

Cena celkem v Kč 

(včetně DPH) 

Způsob stanovení 

ceny 
Druh výdaje 

Úprava venkovního prostranství - 

zeleň 
1 soubor 10 750 10 750 průzkum na internetu 

vedlejší – pořízení 

drobného DM 

Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, 

AD) 
1 soubor 58 400 58 400 projektant vedlejší – nákup služeb 

Projektová dokumentace 1 soubor 98 000 98 000 

průzkum trhu u tří 

možných dodavatelů 

smlouva o dílo 

vedlejší – nákup služeb 

Studie proveditelnosti 1 soubor 35 000 35 000 smlouva o dílo vedlejší – nákup služeb 

X x celkem 202 150 x x 
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     11. ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK 
 

Druh rizika a fáze projektu, 

ve které je možné riziko 

očekávat 

Závažnost 

rizika 

(1 – 

nejnižší, 5 

– 

nejvyšší) 

Pravděpodob

nost 

výskytu/četn

ost výskytu 

rizika (1 – 

téměř 

vyloučená až 

5 – téměř 

jistá) 

Vyhodnocení 

vlivu rizik na 

realizaci a provoz 

projektu  

(1 – nejnižší, 5 – 

nejvyšší 

Předcházení/elimi

nace rizika 

 Technická rizika 

Dodatečné změny požadavků 

investora 
2 2 2 

Kvalitně 

zpracovaná 

projektová 

dokumentace. 

Výběr nekvalitního 

dodavatele 
2 2 2 

Kvalitně 

připravená 

dokumentace pro 

výběrové řízení. 

Nedodržené termínu 

administrace a realizace 

projektu 

2 2 2 

Ošetření termínu 

ve smlouvě o dílo. 

Zvolení dobrého 

stavebního 

dozoru. 

Živelné pohromy 1 1 1 

Pojištění na 

úhradu následků 

živelných pohrom. 

Vandalismus a krádeže 2 2 2 
Pojištění na 

úhradu následků 
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vandalismu a 

krádeží. 

Zvýšení cen vstupů 2 2 2 
Ošetření cen ve 

smlouvách. 

Nekvalitní projektový tým 1 1 1 

Kvalitní sestavení 

projektového 

týmu. 

Nedostatečný počet osob 

v projektovém týmu 
1 1 1 

Odpovídající 

sestavení 

projektového 

týmu. 

 Finanční rizika 

Neobdržení dotace 5 3 4 

Kvalitní 

zpracování žádosti 

o podporu, studie 

proveditelnosti a 

dalších příloh 

v žádosti o 

podporu. 

Nedostatek finančních 

prostředků na 

předfinancování a v průběhu 

realizace projektu 

1 1 1 

Zajištění 

finančních 

prostředků na 

bankovních 

účtech žadatele. 

 Právní rizika 

Nedodržení pokynů pro 

zadávání VZ 
2 2 2 

Kvalitně 

připravená 

dokumentace pro 

výběrové řízení. 

Nedodržení podmínek IROP 2 2 2 Kvalitně 
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zpracovaná 

projektová 

dokumentace a 

studie 

proveditelnosti. 

Nedodržení právních norem 

ČR a EU 
2 2 2 

Postupování při 

realizaci činností 

dle aktuálních 

právních norem. 

Nevyřešené vlastnické vztahy 1 1 1 

Vlastnické vztahy 

jsou 

bezproblémové již 

před podáním 

žádosti o 

podporu. 

 Provozní rizika 

Nedostupná kvalitní pracovní 

síla v době udržitelnosti 
1 1 2 

Škola disponuje 

kvalitním 

personálním 

týmem, který je 

stabilní. 

Nenaplnění partnerských, 

dodavatelsko-odběratelských 

smluv 

2 2 2 

Dostatečné 

ošetření vztahů ve 

smlouvě o dílo.  

Nedodržení indikátorů 1 1 1 

Kvalitně 

zpracovaná 

projektová 

dokumentace a 

studie 

proveditelnosti. 

Nedostatek finančních 1 1 1 Zajištění 
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prostředků v provozní fázi 

projektu 

finančních 

prostředků na 

bankovních 

účtech žadatele a 

v budoucnu přísun 

finančních 

prostředků na 

základě RUD. 

12. VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA 

Projekt nemá negativní vliv na následující horizontální principy: 

• podpora rovných příležitostí a nediskriminace, 

• podpora rovnosti mezi muži a ženami, 

• podpora udržitelného rozvoje (životního prostředí). 

Projekt má neutrální vliv na horizontální téma podpora udržitelného rozvoje (životního prostředí), 

kdy nemá projekt negativní dopady na životní prostředí, ani nepřináší žádné přínosy k uvedenému 

horizontálnímu tématu. 

Projekt není primárně zaměřen na horizontální téma podpora rovnosti mezi muži a ženami. 

K uvedenému horizontálnímu tématu nemá žádný negativní přínos. 

Projekt má však pozitivní vliv na rovné příležitosti a nediskriminaci. V rámci projektu bude, zajištěním 

bezbariérovosti, umožněn přístup k vzdělání v základní škole osobám s tělesným zdravotním 

postižením tj. přispěje k inkluzi zdravotně postižených žáků. Do základní školy jsou přijímány děti bez 

ohledu na národnost či vyznání. 

 

 



 
 

    Strana 86 z 87 

 

13. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU 

Popis zajištění udržitelnosti v rozdělení na části 

Doba udržitelnosti projektu je pět let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP. 

Provozní  

Příjemcem podpory je město Pečky. Statutárním zástupcem příjemcem dotace je Milan Urban, 

starosta města Pečky. Město je zřizovatelem Základní školy Pečky, okres Kolín, kde je statutárním 

zástupcem Mgr. Ing. Luboš Zajíc.  

V době udržitelnosti nedojde k převodu nebo prodeji majetku ve vlastnictví příjemce třetím osobám 

a partnerům. Dále nedojde ani k pronájmu majetku třetím osobám a ke změně způsobu a účelu 

využívání výstupů projektu. 

Provozovatel výstupů projektu je a bude příspěvková organizace žadatele tj. Základní škola Pečky, 

okres Kolín. Nároky na údržbu a opravy aktivit realizovaných v tomto projektu jsou plánovány 

v rozpočtech města i školy. 

Ve škole je kvalifikovaný a zodpovědný pedagogický sbor, který bude v odborné učebně (cvičná 

kuchyňka) vyučovat. Stejně tak je personálně zabezpečen i provoz poradenského pracoviště. Tento 

stav bude zajištěn i v době udržitelnosti. Zaměstnanci školy a pracovníci dotčeného úřadu budou 

zajišťovat, aby veškerý majetek a zařízení pořízené v rámci projektu plně a prokazatelně sloužilo 

k účelu, pro který bylo v rámci projekt pořízeno.  

Finanční 

V realizační fázi budou náklady kryty z vlastních zdrojů žadatele, tzn. město Pečky, které má zajištěné 

potřebné finanční prostředky na předfinancování projektu včetně povinného spolufinancování. 

Zajištění financování projektu v době jeho udržitelnosti bude zajišťováno prostřednictvím 

každoročního příspěvku zřizovatele na úhradu provozních výdajů školy. V prvních 10 letech 

předpokládáme pouze náklady spojené s úklidem, údržbou a revizí zařízení. Veškeré aktivity konané 

v rámci projektu jsou vykonávány v běžné pracovní činnosti projektového týmu, a proto nejsou 

vyčísleny odhadované náklady na jejich činnost. Vzhledem k tomu, že je žadatelem město, je riziko 

vzniku finančních problémů na straně žadatele či zániku žadatele po ukončení projektu takřka nulové. 
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Trvalá úhrada provozních nákladů po dobu udržitelnosti projektu (jedná se především o údržbu, 

drobné opravy, pojištění apod.) bude zajištěna z rozpočtu města Pečky. Finanční zajištění provozní 

fáze projektu pod dobu udržitelnosti nepředstavuje pro město Pečky výraznou finanční zátěž.  

Projekt je realizovatelný za předpokladu získání dotace a za předpokladu trvalé úhrady provozních 

nákladů po dobu životnosti z prostředků rozpočtu školy (údržba, opravy, pojištění). Projekt nebude 

v případě zamítnutí žádosti o dotaci realizován. Finanční zajištění provozní fáze projektu po dobu 

udržitelnosti i celého referenčního období nepředstavuje pro žadatele projektu výraznější finanční 

zátěž. Dle propočtu provozních nákladů lze finanční udržitelnost projektu bezpečně zajistit z rozpočtu 

města Pečky. Žadateli projektu nebudou vznikat náklady na mzdové výdaje, telefon, kancelářský 

materiál apod.  

Vzhledem k tomu, že zvýšení kvality základního vzdělávání pro město Pečky je jednou z hlavních 

priorit, je jisté, že bude nakládat s tímto majetkem s maximální péčí.  

 

Administrativní 

Administrativní úkoly spojené s projektem bude vykovávat výše uvedený realizační tým. Zpracování 

průběžných monitorovacích zpráv bude zajištěno zaměstnanci města Pečky ve spolupráci ze Základní 

školou Pečky, okres Kolín. Žadatel projektu má již zkušenosti s projekty, a proto pro něj není problém 

v době udržitelnosti zajistit zpracovávání zpráv o realizaci a informace pro zprávy o udržitelnosti.  

Projekt zajišťuje a garantuje město Pečky, které je dostatečně stabilní institucí. V provozní fázi budou 

řešeny administrativní a další úkony zaměstnanci města Pečky ve spolupráci s celým realizačním 

týmem.  
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