
 
 

          
       Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 

 

                      Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 
 

 

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: červen/červenec 2022 

 

Podpořeny budou pouze MŠ v určitém ORP, kde je identifikována nedostatečná kapacita MŠ nebo ty MŠ, 

kde jsou identifikovány nedostatky krajskou hygienickou stanicí – provoz MŠ funguje na základě výjimky 

z hygienických požadavků stanovených v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., zákona o ochraně veřejného 

zdraví. 

 

Zde je dokument Demografická predikce pro oblast kapacit MŠ zřizovaných obcí a z IROP budou 

podpořeny MŠ v ORP, kde je skóre 6+: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty. 

Další předpokládané podmínky: 

- po realizaci projektu musí dojít k navýšení kapacity min. o 20 míst (v projektech CLLD – Místní akční 

skupiny, není tento limit ještě přesně stanoven) 

- 15 – 30 % kapacity bude muset být určeno pro děti do 3 let věku (kapacita musí být vybudována, ale 

pokud následně nebude plně využívána, nebude to bráno jako porušení dotačních podmínek). U projektů 

CLLD má být limit stanoven ve výši 15 % 

- zřizování úplně nových MŠ nebude možné u příjemců „ostatní právnické osoby vykonávající činnost 

škol a školských zařízení, zapsané v rejstříku škol a školských zařízení“ (např. a.s., s.r.o., v.o.s). 

V ostatních případech je možné zřízení nové MŠ. 

 

Podpora MŠ, které fungují na základě výjimky z hygienických požadavků stanovených v § 7 odst. 1 zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů („zákon o ochraně veřejného zdraví“). 

- zde nemusí docházet k navýšení kapacity MŠ 

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY: 

- projekty musí být v souladu s MAP. Strategický rámec MAP musí být platný k datu předložení žádosti 
o podporu, předložený projekt do IROP musí věcně odpovídat projektu uvedenému v SR MAP 

(identifikace školy/organizace, zaškrtnutí relevantního Typu projektu v tabulce SR MAP); CZV projektu 

v předložené žádosti nesmí přesáhnout CZV projektu uvedené v příslušném sloupci v MAP 

- učebny, výukové prostory, kabinety a další pracoviště podpořené z IROP musí být vždy bezbariérově 

dostupné. Základním požadavkem je zajištění bezbariérové toalety a umožnění volného pohybu osob na 

vozíku od vstupu do budovy po vstup do učebny (prostor) podpořené z IROP. Další stavební úpravy 

podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. jsou způsobilým výdajem v hlavní aktivitě a žadatel popisuje potřebnost 

těchto úprav ve Studii proveditelnosti. 

- nejvyšší povolený počet dětí uvedený v příslušných evidencích musí zůstat zachován po celou dobu 

udržitelnosti 

- 80 % = minimální limit pro obsazenost nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ, tento limit bude muset 

být naplněn vždy na začátku každého školního roku 

 

HLAVNÍ PODPOROVANÉ AKTIVITY – musí tvořit min. 85 % způsobilých výdajů projektu 

-  stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním, rozšiřováním či modernizací 

infrastruktury MŠ (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí) 

- rekonstrukce a stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti MŠ 

- nákup nemovitosti 

- pořízení vybavení a pořízení kompenzačních pomůcek 

 

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty


VEDLEJŠÍ PODPOROVANÉ AKTIVITY – mohou tvořit max. 15 % způsobilých výdajů projektu 

- demolice související s realizací projektu 

- projektová dokumentace, EIA, povinná publicita 

- pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení 

- zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor) 

- pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích 

a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti) 

- úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky) 

- pořízení hraček a herních prvků 

- povinná publicita  
 

 

VÝŠE DOTACE: 

Školské právnické osoby 90 % 

Obce, DSO, organizace zřizované nebo zakládané obcemi 90 % 

NNO, které min. 2 roky před podáním žádosti o dotaci působí nepřetržitě v oblasti vzdělávání 

nebo asistenčních služeb 

95 % 

Ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol 

a školských zařízení (např. a.s., s.r.o., v.o.s) 

90 % 

 

Minimální výše způsobilých výdajů je 1 mil. Kč 

Maximální výše způsobilých výdajů je 99 mil. Kč 

 

PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI: 

- doklad o právní subjektivitě 

- výpis z rejstříku trestu 

- studie proveditelnosti 

- doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem dotace 

- územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva 

nahrazující územní řízení 

- žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo 

souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující 

stavební povolení 

- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby 

- položkový rozpočet stavby 

 

 

V případě zájmu o dotační titul, jsem Vám k dispozici. 

 
 
Mob.: 724 994 559 Ing. Petra Součková 
E-mail: petra.souckova@dotacnikancelar.eu dotační poradce 
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