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Komentář k informacím o potřebách investic ve školách a stupni připravenosti
Níže uvedené informace jsou shrnutím z šetření realizovaného v rámci realizace podaktivity 2.7
Podpora škol v plánování, aktualizace zásobníků projektů Strategického rámce MAP a dalších zjištěních
vyplývající z jednání realizačního týmu a pracovních skupin.
Většina škol a školních zařízení se potýkají s horším stavem budov. Hlavními oblastmi investic jsou
řešení bezbariérovosti, snižování energetické náročnosti, zabezpečování zařízení a zkvalitňování
vybavení (nábytek, pomůcky a technologie). Dalšími potřebami v oblasti infrastruktury jsou typově:
rozšiřování prostor školy, realizace projektů zaměřených na zřizování učeben, výukových ploch, hřišť a
zahrad.
Situace v regionu se pozvolna lepší díky spolupráci mezi školami a jejich zřizovateli, daří se postupně
zlepšovat technický stav budov, probíhají rekonstrukce tříd, zahrad a hygienických zařízení, probíhají i
drobnější investice, např. do herních prvků. Nicméně vzhledem k finanční náročnosti některých
opatření se s realizací záměrů čeká na vhodný dotační titul. Některé školy limituje technické provedení
budov (staré stavby), např. v rámci elektrických rozvodů, či v řešení bezbariérovosti.
Z textu výše plyne, že školy potřebují pomoci v zajištění finančních prostředků: na celkovou
rekonstrukci budov, rekonstrukci jednotlivých učeben a venkovních prostor, vytvoření školních dílen
nebo na jejich vybavení (3D tiskárna, keramická pec, strojní vybavení, materiál pro výrobky žáků…).
Situaci v některých školách ztěžuje systém dotací, který by měl být jednodušší (od podání žádosti
až po vyúčtování). Je potřeba vybavit školy více pomůckami (i speciálními) a programy. Školy potřebují
finanční prostředky na zajištění bezbariérovosti školy nebo vybavení školy (od obnovy počítačového
vybavení, přes vybavení odborných učeben až po školní jídelny a kuchyně).
Dle 4. verze Strategického rámce MAP pro území DO ORP Děčín do roku 2023 je v rámci přílohy č. 1 –
Investiční priority (IROP) identifikováno 63 záměrů v celkové hodnotě 369 812 706 Kč. Jedná se
primárně o projekty s řešením bezbariérovosti (viz výše), dále značný podíl projektů má vazbu na
klíčové kompetence polytechniky, přírodovědy a digitální kompetence. Méně záměrů bylo
identifikováno v oblastech navyšování kapacit, zřizování kmenových učeben a cizích jazyků. Příloha č. 2
– Zásobník dalších záměrů (ostatní) obsahuje celkem 191 záměrů v souvislosti s investicemi
do infrastruktury v celkové hodnotě 553 625 499 Kč. Tyto záměry mají souhlas zřizovatele, avšak reálně
jsou v různých stupních připravenosti (v zásobnících SR MAP je uvedeno poznámkou). Nutno
podotknout, že většina projektů vzhledem k finanční náročnosti čeká na vhodný dotační titul. Některé
záměry jsou plánované již od roku 2016, tedy z 1. verze SR MAP, a nebyly doposud především
z finančních důvodů realizovány. Většina záměrů škol zřizovaných městem Děčín je zároveň zahrnuta
do Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu Strategického rozvoje města Děčín.
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