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Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný 
pro ORP České Budějovice, území MAP ORP ČB 

 Identifikace 

školy, školského 
zařízení či 
dalšího subjektu  

Název: 

IČO: 

RED IZO: 

IZO: 

 

Název projektu: Popis: 

 

Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v 

Kč 

Očekáva
ný termín 
realizace 

projektu 

(od – do) 

 

Soulad 

s cílem 
MAP* 

 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-

rovost 

školy, 
školského 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 

kmenových 
učeben 
mateřských 
nebo 

základních 
škol ***** 

Cizí 
jazyk 

Přírodní 
vědy ** 

Technick

é a 
řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
Technologi

emi *** 

  

1 

Základní a 
Mateřská škola 
Dubné 

75000547 

650030265 

102475512 

Základní škola -
školní jídelna-

výměna střešní 
krytiny 

Výměna střešní krytiny, do 
střešního pláště zatéká, 
špatný stav 

 

1 000 000 

V 

průběhu 
roku 

2017 

Cíl 2.1.       

2 

Základní a 
Mateřská škola 
Dubné 

75000547 

650030265 

107720370 

 

ZŠ a MŠ Dubné 
- Rozšíření 
areálu č.p. 
621/1,st.č.79 

Přístavba nové budovy (6 tříd, 
sociální zař., kabinety, výtah), 
rozšíření jídelny, kuchyně, 
šatny pro žáky, dvě třídy 
pracovního vyučování atd. 

30 000 000  2017-

2018 

Cíl 2.1.       

3 

Základní škola - 
snížení 
energetické 
náročnosti 
budovy čp. 35 

Zateplení pláště budov ZŠ, 
energeticky nevyhovující 
objekty (zatepleny v roce 

1992 - nevyhovují), vysoká 
spotřeba energií 

10 000 000  V 

průběhu 
roku 

2018 

Cíl 2.1.       
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4 

Základní škola-

výstavba 
parkoviště u ZŠ 

Výstavba parkoviště u ZŠ - 
cca 43 stání + autobusová 
čekárna pro děti 

5 000 000  2017-

2018 

Cíl 2.1.       

5 

Vybavení 
přírodovědné 
učebny ZŠ 
Dubné 

Rekonstrukce přírodovědné 
učebny pro výuku fyziky, 
chemie a přírodopisu, resp. 
přírodovědy; vybavení novými 
lavicemi pro 33 žáků pro 
skupinovou výuku se 
zabudovanými rozvody el.; 
učitelská katedra vč. rozvodů 
el. se zabudovaným PC s 
připojením k interaktivní 
tabuli; rozvody el. v učebně; 
montáž interaktivní tabule vč. 
dataprojektoru a ozvučení; 
doplnění stávajícího vybavení 
žákovskými tablety pro 
badatelsky orientovanou 

výuku přírodních věd vč. 
příslušenství; sada měřících 
senzorů pro počítačem 
podporované 
experimentování v přírodních 
vědách 

2 500 000 06-

09/2017 

Cíl 2.2.       

6 

Základní a 
Mateřská škola 
Dubné 

75000547 

650030265 

107530481 

Mateřská škola 
čp. 127 - snížení 
energetické 
náročnosti 
budovy 

Zateplení pláště budovy a 
výměna topného systému (el. 
akumulačky za zemní plyn) 

3 700 000 2017-

2018 

Cíl 1.1.       

7 

Základní škola 
a mateřská 
škola Šindlovy 

Výstavba školní 
jídelny včetně 
vybavení 

Jedná se o přístavbu jídelny 
z důvodu vzniku II. stupně a 
tím potřeby navýšení kapacity 

 5 000 000  2017 - 

2018 

Cíl 2.1.       
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Dvory 

75000709 

650032128 

102463620 

také u jídelny. Projekt 
zahrnuje stavební úpravy a 
pořízení potřebného 
souvisejícího vybavení. 

8 

Základní škola 
a mateřská 
škola Šindlovy 
Dvory 

75000709 

650032128 

107720175 

 

Vznik II. stupně 
ZŠ Šindlovy 
Dvory 

Jedná se o vznik II. stupně na 
ZŠ – provedením 
rekonstrukce budovy 

bývalého obecního úřadu a 
provedením přístavby k této 
budově. Projekt řeší jak vznik 

kmenových učeben pro 6. – 

9. ročník, tak vznik 
specializovaných učeben, 
odpovídajícího sociálního a 
technického zázemí a 
pořízení vybavení (interaktivní 
pomůcky, nábytek do tříd a 
šaten apod.). 

25 000 000 2015 - 

2019 

Cíl 2.1., 

2.2. 

      

9 

Vybavení 
odborných 
učeben 

Vybavení odborných učeben 
nově vzniklého II. Stupně ZŠ 

4 000 000 2018 – 

2023 

       

10 

Výstavba 
tělocvičny 

Tělocvična se nachází 
v budově I. stupně, je malá, 
nevyhovující. Vzhledem 
k postupnému navyšování 
počtu žáků ve škole (v 
souvislosti se zavedením II. 
stupně) je třeba vybudovat 
novou tělocvičnu 

35 000 000 2018 - 

2019 

Cíl 2.1.       

11 

Základní škola 
Nedabyle 

70986177 

Stavební úpravy 
základní školy 
Nedabyle č. p. 
15 

Půdní vestavbou budou 
zřízeny 2 třídy, kabinet s 
kuchyňkou linkou, sociální 
zázemí, záchody, úklidová 

  6 000 000 

 

2017-

2018 

 

Cíl 2.1.       
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650036042 

107720094 

 

 komora a technická místnost 

12 

Základní škola 
a Mateřská 
škola Římov 

75000661 

650033060 

107720141 

 

Stavební úpravy 
podkroví 

V prázdném podkroví 
vybudovány učebny + sociál - 
rozšíření ZŠ 

3 000 000  01/2017-

09/2017 

Cíl 1.1.       

13 

Rekonstrukce 

sociálních 
zařízení 

Sociální zařízení I. A II. Patro 
MŠ a ZŠ je ve velmi špatném 
stavu - rekonstrukce 

1 000 000  06/2017-

08/2017 

Cíl 1.1.       

14 

stavební úpravy 
sklepa -zřízení 
archivu 

Sklepní prostory pod ZŠ – 

upotřebení pro archiv 

500 000 01/2018 Cíl 1.1.       

15 

výstavba 
multifunkčního 
sportoviště 

Zejména pro výuku tělesné 
výchovy, ale i pro veřejnost 
(mimo vyučovací dobu). 
Multifunkční hřiště bude 
v blízkosti školy na obecním 
pozemku v dochozí 
vzdálenosti. 

1 500 000 2019-

2021 

Cíl 1.1.       

16 

Mateřská škola 
Úsilné 

70984247 

600056813 

107530392 

 

Kuchyně pro MŠ 
Úsilné 

Zřízení kuchyně pro MŠ 
Úsilné ve volných sousedních 
prostorách ve vlastnictví obce 
Úsilné - stavební úpravy, 
instalace, vzduchotechnika a 

vybavení kuchyně.  

1 300 000  2019-

2020 

Cíl 1.1.       

17 

Venkovní třída u 
sadu 

Zřízení dřevostavby u lesa a 
ovocného sadu, kde jsou 
umístěny i herní prvky. 
Stavba se sedlovou střechou 
bude obsahovat uzavřenou 
místnost - učebnu a zázemí, 
a zastřešenou terasu - 
učebnu při příznivém počasí. 

350 000 2016-

2018 

Cíl 1.1.       
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V podkroví budou skladovací 
prostory. 

18 

Základní škola 
a Mateřská 
škola Hosín 

75000695 

650043898 

107530546 

108023613 

Přístavba - ZŠ a 
MŠ Hosín 

navýšení kapacity MŠ, 
vybudování další třídy pro ZŠ, 
bezbariérový přístup, 
rekonstrukce vnitřku stávající 
budovy 

13 000 000  2019-

2020 

Cíl 1.1., 
2.1. 

      

19 

Základní škola 
a Mateřská 
škola Lišov 

75000369 

650036140 

107720434 

Jazyková 
učebna 

Škola disponuje velmi starou 
a nemoderní jazykovou 
učebnou. Pro kvalitní výuku 
cizích jazyků je zapotřebí 
vyučujícím zajistit novou 
jazykovou učebnu, která 
svými možnostmi nabídne 
mnohem více komunikačních 
aktivit při výuce jazyka. 

  2 000 000 01/2017-

06/2018 

01/2018– 

06/2019 

 

Cíl 2.2.       

20 

Vybavení 
přírodovědných 
předmětů 

V rámci projektu bychom 
pořídili materiální vybavení 
pro výuku přírodovědných 
předmětů - fyzika, chemie, 

přírodopis, zdravověda. 

  2 000 000 01/2017-

06/2018 

01/2018– 

06/2022 

Cíl 2.2.       

21 

Vybavení 
výtvarných, 
technických a 
umělecko-

řemeslných 
předmětů 

Škola by ráda vybavila 
místnost technických 
předmětů -a učebnu výtvarné 
výchovy, především 
materiálním vybavením  - 
nábytek na materiál, lis na 
tisk, výtvarné potřeby, 
nastavitelné lavice, malířské 
stojany. A dDále vybavení na 
výuku umělecko-řemeslných 

2 000 000 

6 000 000 

01/2017-

06/2018 

01/2019-

11/2023 

Cíl 2.2.       
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předmětů - novou pec na 

keramiku včetně 
doprovodného vybavení na 
keramiku, drobné stavební 
úpravy v učebně keramiky, 
bezbariérové WC, nátěry. 

22 

WiFi připojení a 
modernizace PC 

učeben 

 pořízení wifi sítě a 
modernizace PC učeben 

 1 500 000 01/2017-

06/2018 

01/2018– 

06/2019 

Cíl 2.2.       

23 

Rekonstrukce 

sociálního 
zařízení a 
šatních skříněk 

V rámci projektu budou 
přestaveny sociální zařízení, 
tyto zařízení jsou již v 
nevyhovujícím stavu a je 
zapotřebí jejich celková 
rekonstrukce. Dále budou ve 
škole odstraněny staré 
šatnové prostory, které budou 
nahrazeny šatními skříňky pro 
žáky na čipové ovládání.  

10 000 000 01/2018-

08/2020 

Cíl 2.1.       

24 

 
Nástavba tříd 
nad stávajícími 
třídami v ZŠ 
(nad „malou 
tělocvičnou“) 

V rámci projektu budou nově 
vystavěny 2 třídy nad 
stávajícím objektem „malé 
tělocvičny“ vč. pořízení 
vybavení nábytkem, učebními 
pomůckami 

17.000.000 
01/2019– 

11/2022 

Cíl 2.1., 
2.2. 

      

25 

 

Rekonstrukce 

školního hřiště 
v areálu ZŠ 

vybudování minimálně dvou 
venkovních multifunkčních 
hřišť, nový povrch, vybavení 
hřiště, venkovní osvětlení, 
osvětlení hrací plochy 

13.000.000 
01/2019– 

11/2023 

Cíl 2.1.       

26 

 
Rekonstrukce 

sociálního 
zařízení pro 

Rekonstrukce sociálního 
zařízení pro učitele 1. Stupně 
ZŠ 

550.000 
01/2019– 

11/2023 

Cíl 2.1.       
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učitele ZŠ – 1. – 

2. třída 

27 

 Přestavba 
nevyužitého 
prostoru na 

chodbě (1. – 3. 

třídy) 

Stavební úpravy spojené 
s rekonstrukcí stávajícího 
nevyužitého prostoru, nové 
rozvody elektroinstalace, 

podlahy, vybavení nábytkem 

3.000.000 
01/2019– 

11/2023 

Cíl 2.1., 
2.2. 

      

28 

Základní škola 
a Mateřská 
škola Lišov 

75000369 

650036140 

102475571 

Rekonstrukce 

tělocvičny, a 

školní jídelny, 
zázemí školní 
kuchyně vč. 
sociálního 
zařízení pro 
personál, 
vybavení 
kuchyně 

V rámci projektu budeou 

realizovánay oprava stavební 
úpravy stávající tělocvičny, 
především její podlahy, 

stropy, osvětlení, šatny, 
sociální zařízení a sprchy, 
nářaďovna, a nákup a 

vybavení pro potřeby tělesné 
výchovy. Dále bude 
realizována rekonstrukce 
školní jídelny, její gastro 
vybavení, stav. úpravy 
sociálního zázemí pro 
personál školní kuchyně. 

7 500 000 

51 000 000 

01/2018-

08/2020 

01/2019-

11/2023 

 

Cíl 2.1.       

29 

Základní škola 
a Mateřská 
škola Lišov 

75000369 

650036140 

107530627 

Rekonstrukce 

mateřské školy 
a zahrady, 

školního hřiště, 

a vybudování 
parkoviště, 

přístupové 
chodníčky 
k jednotlivým 
pavilonům, 
oplocení areálu 
MŠ 

V rámci projektu bude 
zrekonstruována škola a 

zahrada MŠ mateřské školy, 

bude vybavena novými 
herními prvky, dojde k její 
celkové rekonstrukci, opravě 
hřiště a vznikne i malé 
parkoviště. 

8 000 000 

48 000 000 

01/2019-

08/20213 

Cíl 1.1.       

30 

Rekonstrukce 

pavilonů 
Jedná se o kompletní 
rekonstrukci a st. úpravy 
zázemí stávajících pavilonů 

12.000.000 01/2019 

– 8/2023 

Cíl 1.1., 
1.2. 
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mateřské školy (obou podlaží) MŠ – např. 
nové kanalizační, vodovodní, 
VZT a elektro rozvody, 

podlahy, SDK podhledy, nové 
podlahy, nové vybavení 
nábytkem 

31 

Výstavba 
nového pavilonu 
mateřské školy 

V rámci projektu bude 
vybudován nový pavilon MŠ 
vč. pořízení nezbytného 
vybavení, výtahu, prvků 
mobiliáře 

42.000.000 01/2019-

11/2023 

Cíl 1.1., 
1.2. 

      

32 

Základní škola 
a Mateřská 
škola Lišov 

75000369 

650036140 

114200726 

Stavební úpravy 
stávajících tříd 
pro školní 
družinu 

Nutné stavební úpravy 
stávajících tříd, nové rozvody 
elektroinstalace, odpadů, 
vody, sociální zařízení, 
vybavení prostor nábytkem, 
hračkami 

5.000.000 
01/2019– 

11/2023 

Cíl 2.1.       

33 

Montessori 

Kampus, s.r.o. 

03742725 

 

Výstavba jeslí a 
škol inovativního 
programu 

Montessori pro 

děti od 0,5 roku 
do 15 let  

Výstavba budovy pro jesle, 
MŠ a ZŠ, vybudování 
zahrady se sportovními a 
badatelskými prvky, výstavba 
parkovacích stání při budově 
jeslí, MŠ a ZŠ. 

25 000 000 

 

2016-

2019 

 

Cíl 1.1., 
2.1. 

      

34 

Mateřská škola 
Vysoké školy 
technické a 
ekonomické v 
Českých 
Budějovicích 
s.r.o. 

3276759 

Rozšíření MŠ 
VŠTE ČB 

Zvýšení kapacity zařízení 
prostřednictvím nástavby, 
zajištění dostupnosti zařízení 
prostřednictvím 
bezbariérovosti, úpravy 
venkovního prostranství 
(zeleň, herní prvky, 
posezení), pořízení vybavení 
učeben 

8 530 643 05/2015-

09/2019 

Cíl 1.1., 
1.2. 
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691007144 

181061252 

 

35 

Základní škola 
a Mateřská 
škola Ševětín 

75000202 

650033124 

107720493 

 

 

 

Rekonstrukce 

osvětlení ve 
třídách ZŠ a MŠ 

Nahrazení osvětlovacích těles 
novými, s větší intenzitou 
osvětlení 

   700 000 2017-

2020 

Cíl 1.1., 
2.1. 

      

36 

Rekonstrukce a 

vybavení školní 
kuchyně 

Obnova vybavení, rozvody, 
podlahy, nábytek do jídelny, 
konvektomat, prostorové 
úpravy      

  2 000 000  2017-

2020 

Cíl 1.2., 
2.2. 

      

37 

Rekonstrukce 

podlahy v 

tělocvičně ZŠ 

Nahrazení dosluhujících 
parket novým povrchem, 
rozvody 

1 000 000 2017-

2020 

Cíl 2.1.       

38 

Vybavení 
odborné učebny 
F-Ch 

Nábytek, rozvody médií, 
interaktivní vybavení, 
pomůcky 

2 000 000 2016-

2018 

Cíl 2.2.       

39 

Obnova 

vybavení 
počítačové 
učebny v ZŠ 

Výpočetní technika, 
interaktivní tabule, tablety, 
internet, rozvody 

  700 000  2017-

2020 

Cíl 2.2.       

40 

Vybavení ZŠ a 
MŠ 
schodišťovým 
výtahem 

Výtah do vstupního schodiště 
MŠ a 1. poschodí ZŠ 

   600 000  2017-

2020 

Cíl 2.1.       

41 

Rekonstrukce 

sociálního 
zařízení v ZŠ a 
ŠD 

Nové vybavení WC, rozvody, 
obklady 

   600 000  2017-

2020 

Cíl 2.1.       

42 

Základní škola 
a Mateřská 
škola Ševětín 

75000202 

Vybavení školní 
zahrady pro MŠ 
a ŠD 

Dovybavení o nové herní 
prvky, pískoviště, mlžný 
rozprašovač, bezpečné 
dopadové plochy, altán 

 1 000 000  2017-

2020 

Cíl 1.2.       
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650033124 

107531071 

43 

Mateřská škola, 
Pražská 17, 
České 
Budějovice 

62537717 

600056805 

107530376 

Rekonstrukce 

objektu bývalé 
ZŠ v ulici 
A.Trägera na 
MŠ (odloučené 
pracoviště MŠ 
Pražská) 

Rekonstrukce objektu včetně 
veškerého vybavení MŠ pro 
cca 60 dětí. 

16 600 000 2016-

2017 

Cíl 1.1., 
1.2. 

      

44 

Interaktivní 
panel 

Pořízení interaktivní tabule 
MultiBoadr 

110 000 2019 Cíl 1.2.       

45 

Základní a 
mateřská škola 
Nerudova 9, 

České 
Budějovice 

62537784 

600057801 

114201366 

Přístavba 
dvoutřídního 
pavilonu MŠ K. 
Šatala, 
odloučeného 
pracoviště ZŠ a 
MŠ Nerudova 9 

Vzhledem k velké zahradě je 
zde možné vystavět nový 
pavilon pro dvě třídy a tím 
zvýšit kapacitu MŠ pro 
neuspokojené žadatele. 
Přístavba bude provedena 
jako dvoupodlažní pavilon – 

v každém podlaží bude 
umístěna jedna třída MŠ. 
Tento pavilon bude navazovat 

na stávající budovy MŠ. 

22 850 000  2016-

2017 

Cíl 1.1., 

1.2. 

      

46 

Mateřská škola 
Sedmikráska, 
V. Špály 7, 
České 
Budějovice 

62537709 

600056783 

107530350 

Přístavba 
dvoutřídního 
pavilonu MŠ 
Železničářská, 
odloučeného 
pracoviště MŠ 
Sedmikráska 

Přístavba bude provedena 
jako dvoupodlažní pavilon – 

v každém podlaží bude 
umístěna jedna třída MŠ. 
Tento pavilon bude navazovat 

na stávající budovy MŠ. 

22 850 000 

 

2016-

2019 

 

Cíl 1.1., 
1.2. 

      

47 

Interaktivní 
tabule 

Interaktivní tabule s aktivní 
poličkou, super krátký 
dataprojektor, manuální 
zdvih, konzole k 

dataprojektoru, notebook k IT, 

100 000 2020 Cíl 1.2.       
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výukový program, montáž, 
kabely, proškolení. 

48 

Základní škola 
a základní 
umělecká 
škola, 
Bezdrevská 3, 
České 
Budějovice 

00666131 

600057585 

000666131 

 

 

Podpora rozvoje 

jazykové 
gramotnosti 

žáků 

Vytvoření moderní 
multifunkční jazykové učebny, 
která odpovídá požadavkům 
dnešní doby a výrazně 
podpoří zejména výuku cizích 
jazyků. 

2 590 000 06-08/ 

2017 

Cíl 2.2.       

49 

Stavební úpravy 
- bezbariérovost 
pavilonu 2. 

stupně 

Vybudování výtahu v pavilonu 
2. stupně (3 patra - 4 

nadzemní podlaží) pro přístup 
žáků s pohybovými problémy 
do učeben včetně odborných. 

1 900 000 06-08/ 

2017 

Cíl 2.1.       

50 

Stavební úpravy 
- bezbariérovost 
pavilonu 1. 

stupně 

Vybudování výtahu v pavilonu 
1. stupně (2 patra - 3 

nadzemní podlaží) pro přístup 
žáků s pohybovými problémy 
do učeben včetně odborných. 

1 600 000 06-08/ 

2017 

Cíl 2.1.       

51 

Vybudování 
odborných 
technických a 
přírodovědných 
učeben ZŠ 
Bezdrevská 

Nástavbou stávajícího objektu 
budou nově vybudovány 
učebny - laboratoře pro výuku 
chemie, přírodovědy, fyziky a 
nové učebny pro výuku 
technických prací. 

30 000 000 2016-

2019 

Cíl 2.1., 
2.2. 

      

52 

Základní škola, 
Pohůrecká 16, 
České 
Budějovice 

62537661 

600057887 

107720485 

Modernizace a 

zkvalitnění 
výuky na ZŠ 
Pohůrecká 

Předmětem projektu bude 
pořízení vybavení učeben 
fyziky, přírodovědy a hudební 
výuky. Součástí vybavení 
učebny přírodovědy bude též 
vybudování výukového altánu 
v areálu školy, který bude 
zaměřen na výuku 
přírodovědných oborů v 
"exteriéru" školy. 

3 500 000 

3 800 000 

2016-

2018 

Cíl 2.1., 
Cíl 2.2. 
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53 

Přístavba 
pavilonu 1. 

Stupně (školní 
družina) 

Cílem projektu je zkvalitnění 
výuky na základní škole 
Pohůrecká z důvodu vyřešení 
nedostatečné kapacity pro 
školní družinu, která musí 
svou činnost vykonávat v 
kmenových třídách. Pořízená 
investice bude plně odpovídat 
současným trendům ve 
vzdělávání mimo vyučovací 
proces. 

22 000 000 

42 000 000 

 

2019-

2020 

Cíl 2.1.       

54 

Výstavba 
tělocvičny 

Cílem projektu je zkvalitnění 
výuky na základní škole 
Pohůrecká 16 a podpora 
pohybových aktivit žáků. 
Předmětem projektu bude 
výstavba nové tělocvičny a 
jejího kompletního vybavení. 
Hlavním přínosem bude 
menší počet žáků v hodinách 
tělesné výchovy oproti 
současnému 
předimenzovanému stavu, 
kdy cvičí v současné 
tělocvičně i dvě třídy 
najednou. V odpoledních 
hodinách bude možné vykrýt 
poptávku volnočasových 
aktivit pro sportovní oddíly. 

45 000 000 2018-

2020 

Cíl 2.1., 
2.2. 

      

55 

Modernizace 

asfaltového 
hřiště 

Cílem projektu je oprava 
tartanového povrchu stávající 
běžecké dráhy a výměna 
asfaltového povrchu za 
tartanový povrch venkovního 
sportovního hřiště. Asfaltový 
povrch je pro žáky 
nebezpečný jak ze 

1 000 000 

2 500 000 

2017-

2018 

Cíl 2.1.       
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zdravotních důvodů, tak i z 
důvodu velké terénní 
nerovnosti, kdy po dešti 
dochází k tvorbě louží a 
nemožnosti hřiště využít. 

56 

Spojovací 
chodba mezi 1. 

a 3. pavilonem 

ZŠ 

Cílem projektu je zkvalitnění 
podmínek při pohybu 
nejmenších žáků z pavilonu 
prvních a druhých tříd do 
hlavní budovy s jídelnou. 
Předpokladem využití 
projektu bude výstavba 
jednoduchého spojovacího 
krčku, který umožní 
zkvalitnění podmínek přesunu 
žáků zejména při nepříznivém 
počasí mezi pavilony. Žákům 
odpadne nutnost nosit sebou 

přezůvky při každodenním 
stravování ve školní jídelně. 

2 000 000 2018 Cíl 2.1.       

57 

Modernizace a 

zkvalitnění 
výuky fyziky na 
ZŠ Pohůrecká 

Škola má zastaralé vybavení 
v odborné učebně chemie-

fyziky, které neumožňuje 
provádět některé 
demonstrační a žákovské 
pokusy v průběhu výuky. 
Cílem projektu je 
rekonstruovat a vybavit 

učebnu odpovídajícími 
moderními výukovými 
prostředky a pomůckami za 
účelem zkvalitnění výuky 
předmětu fyzika. 

3 800 000 07/2017-

12/2017 

Cíl 2.1.       

58 

Základní škola 
Máj I, M. 
Chlajna 21, 

České 

Snížení 
energetické 
náročnosti 

Stávající zateplení přístavby 
na pavilonu I. stupně se 
sedlovou střechou z roku 
1996 se zdá být velmi 

6 000 000 2019-

2020 

Cíl 2.1.       
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Budějovice 

00581585 

600057356 

000581585 

budovy nedostatečné. V zimním 
období velmi rychle chladnou 
vnitřní prostory. Dochází k 
rychlému úniku tepla a tak k 
výrazným tepelným ztrátám. 
Úprava zateplení by měla 
zajistit úspory tepla a 
následně pak fin. prostředků. 

59 

Výstavba 
kolostavu 

Příprava projektu a následná 
výstavba kolostavu a 
zabezpečení kamerovým 
systémem. 

500 000 2017-

2018 

Cíl 2.1.       

60 

Nástavba areálu 
tělesné výchovy 

V roce 2016 zahájila na naší 
škole činnost Regionální 
fotbalová akademie 
Jihočeského kraje (8. a 9. 
třída) a od roku 2017 přibyly 
dvě fotbalové sportovní třídy 
(6. a 7.). Kapacita vnitřního 
sportovního areálu absolutně 
nedostačuje a navíc je 
potřeba zajistit kvalitní zázemí 
pro činnost FA. Výuka 
probíhá dočasně v halách na 
kobercích v budově školy, což 
je absolutně nevyhovující. 

Cca 

40 000 000 

2019-

2020 

Cíl 2.1., 
2.2. 

      

61 

Mateřská škola 
U Pramene 13, 

České 
Budějovice 

62537750 

600056759 

107530309 

Rekonstrukce 

pavilonu 

mateřské školy 

Zbourání stávající budovy a 
na stávajícím místě dle 
projektu postavit pavilon s 2 

třídami 

21 000 000 2017-

2020 

Cíl 1.1.       

62 

Interaktivní 
panel 

Intern. tabule k přímému 
využití ve 2 třídách na 
logopedii, výuku jazyků, 
předmatematické výuka apod. 
pro předškolní děti. 

200 000 2018-

2020 

Cíl 1.2.       
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63 

Zahradní herní 
prvky 

Pořízení nových zahradních 
herních prvků do přilehlé 
zahrady 

200 000 2019 Cíl 1.1.       

64 

Biskupské 
gymnázium J. 

N. Neumanna a 

Církevní 
základní škola 

00666122 

600008088 

150004222 

Zlepšení kvality 
výuky přírodních 
věd a 
praktického 
vzdělávání na 
CZŠ 
Rudolfovská 

Vybudování kmenové 
učebny, zázemí potřebné k 
rozvoji přírodních věd včetně 
učebny praktických činností, 
které odpovídá dnešním 
trendům. Řešení 
bezbariérovosti a zasíťování 
nově vzniklých prostor. 

20 000 000 1.3.17-

31.12.18 

Cíl 2.1., 
2.2. 

      

65 

Spojovací 
chodba CZŠ a 
jídelnou 

Cílem projektu je zajistit 
bezpečný pohyb žáků mezi 
sousedními budovami CZŠ a 
školní jídelny s družinou. 
Výstavba spojovací chodby 
umožní bezpečný přesun 
žáků mezi budovami. Žákům 
odpadne nutnost nosit sebou 

přezůvky při každodenním 
stravování a přesunu do 
školní družiny. Zároveň se 
vyřeší bezbariérový přístup 

žáků s pohybovými problémy 
do školní jídelny a družiny. 

4 000 000 2020-

2021 

Cíl 2.1.       

66 

Základní škola, 
Matice školské 
3, České 
Budějovice 

00581631 

600057569 

000581631 

Výstavba 
moderních 
odborných 
učeben cizích 
jazyků a 
komunikačních 
technologií  

Půdní vestavba za účelem 
zřízení nových učeben pro 
výuku polytechnických, 
komunikačních a digitálních 
technologií včetně veškerého 
technického vybavení, 
mobiliáře, zasíťování a 
připojení k serveru. 

8 500 000 2018-

2019 

Cíl 2.1., 
2.2. 

      

67 

Venkovní 
učebny na 

Rekonstrukce školního dvora 
za účelem vybudování 
venkovní učebny se 

1 500 000 2018-

2019 

Cíl 2.1., 
2.2. 
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školním dvoře zaměřením na výuku a 
výchovu přírodovědných 
předmětů 

68 

Modernizace 

učeben IT 

Modernizace stávající učebny 
IT, obměna 18 ks PC včetně 
software, údržba a doplnění 2 
mobilních učeben (notebooky 
a tablety) včetně zřízení 
funkce IT specialisty ne škole, 
který by zajišťoval chod 
server, PC, notebooků, 
tabletů, dataprojektorů, 
aktualizace software atd. 

1 000 000 2019-

2021 

Cíl 2.1., 
2.3. 

      

69 

Školní šatny Rekonstrukce školních šaten 
za účelem zabezpečení 
bezbariérového přístupu 
včetně vybavení a 
bezpečnostního zabezpečení 

1 500 000 2019-

2021 

Cíl 2.1.       

70 

Prostory pro 

práci školní 
družiny a 
zájmových 
kroužků 

Zabezpečení vhodných 
prostor pro práci školní 
družiny a zájmových kroužků. 
Vybavení učeben HIM a 
DHIM za účelem oddělit 
vzdělávání školní od pobytu 
ve školní družině. Zajistit 
podmínky pro hudební, 
výtvarné, rukodělné a 
sportovní aktivity dětí, hlavně 
do věku 12 let. 

10 000 000   2020 Cíl 4.2.       

71 

Dům dětí a 
mládeže, České 
Budějovice, U 
Zimního 
stadionu 1 

Vybavení 
odborných 
učeben 
přírodovědných, 
technických a 
jazykových, 
rekonstrukce 

vybudování přírodovědného 
centra - rekonstrukce a 

vybavení učebny laboratoře, 
chovatelství a biologické 
učebny, vybavení technických 
učeben - modeláři, počítače, 
autodráha, fotoateliér, 

3 700 000 10/2017-

10/2018 

Cíl 4.1., 
4.2. 
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60077638 

600028011 

060077638 

přírodovědných 
badatelských 
učeben 

vybavení jazykové učebny 

72 

Základní škola 
a Základní 
umělecká 
škola, Zliv, okr. 
České 
Budějovice 

00581623 

600057364 

000581623 

Rekonstrukce 

podlahy chodeb 

ZŠ Zliv 

Demontáž a likvidace 
stávající podlahové krytiny. 
Vyrovnání podkladu. Dodávka 
a montáž nové krytiny (PVC) 
včetně soklu. Rozsah asi 900 
m2. Jedná se o podlahy 
chodeb ve třech podlažích 
hlavní budovy. 

1 000 000  Cíl 2.1.       

73 

Rekonstrukce 

kabinetů 

Demontáž a likvidace 
stávající podlahy. Likvidace 
stávajícího nábytku. 
Demontáž a likvidace 
stávajícího sanitárního 
vybavení.  Dodávka a montáž 
nové podlahy včetně krytiny 
PVC, Dodávka a montáž 
nového účelného nábytku dle 

potřeb výuky F a Př, Dodávka 
a montáž sanitárního 
vybavení včetně obložení. 
Vymalování. 

500 000  Cíl 2.1.       

74 

Rekonstrukce 

odborné učebny 
fyziky a chemie 

Kompletní rekonstrukce 
odborné učebny F a Ch 
včetně vodo a 
elektroinstalace, podlahové 
krytiny a laboratorních stolů. 

800 000 2017 Cíl 2.1., 
2.2. 

      

75 

Jazyková 
laboratoř 

Pořízení, instalace a vybavení 
funkční jazykové laboratoře 

3 000 000 2017 Cíl 2.1., 
2.2. 

      

76 

Rekonstrukce 

podlahy v 

Demontáž a likvidace 
stávající podlahy. Dodávka a 
montáž nové podlahy včetně 

30 000  Cíl 2.1.       
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kabinetu chemie krytiny PVC. Vymalování. 

77 

Počítačová 
učebna 

Kompletní výměna PC v 
počítačové učebně v počtu 28 
ks. 

450 000  Cíl 2.2.       

78 

Základní škola 
a Základní 
umělecká 
škola, Zliv, okr. 
České 
Budějovice 

00581623 

600057364 

114200459 

Klavír pro ZUŠ Nákup a instalace klavíru do 
koncertního sálu ZUŠ Zliv. 

500 000  Cíl 4.2.       

79 

Základní škola 
a Mateřská 
škola, Vl. Rady 
1, České 
Budějovice  

70877661 

600057429 

107720086 

Víceúčelové 
sportovní hřiště 

Pořízení víceúčelového 
sportovního hřiště s umělým 
povrchem na školní zahradě 
ZŠ 

700 000 06-

08/2019 

Cíl 2.1.       

80 

Školní zahrada - 
nové herní prvky 

Pořízení herních prvků na 
školní zahradu, úprava zeleně 
na školní zahradě 

800 000 2018-

2020 

Cíl 2.2.       

81 

Mateřská škola 
Hluboká nad 
Vltavou 

75000181 

663000173 

163000182 

Rekonstrukce 

zdravotně 
technických 
instalací 

Realizace výměny zdravotně 
technických instalací, které 
jsou za hranicí jejich 
technické životnosti, v 
prostorech sociálního zařízení 
pro děti a zaměstnance a s 
tím spojené stavební a 
instalační práce 

1 000 000 2017, 

2018 

Cíl 1.1.       

82 EDUCAnet - 

střední škola a 
učebny 
přírodních věd, 

notebooky, sluchátka, další 
vybavení pro jazykovou 

1 000 000 2017- Cíl 2.2.       
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základní škola 
České 
Budějovice, 
s.r.o. 

25158392 

600008266 

181068745 

IVT a jazyků 
včetně venkovní 
učebny 

učebnu, sada pro výuku 
přírodních věd propojitelná s 
PC, projekce - interaktivní 
tabule, SW vybavení, 
nábytek, úprava části 
vnitrobloku na venkovní 
učebnu 

2018 

83 

Základní škola 
a Mateřská 
škola 
Štěpánovice 

71002553 

650056272 

102675961 

Vestavba nové 
třídy v ZŠ a MŠ 
Štěpánovice 

Provedením stavebních úprav 
v části podkroví 
hospodářského pavilonu ZŠ a 
MŠ Štěpánovice zbudovat 
novou učebnu ke zvýšení 
kapacity Základní školy a 
zlepšení kvality výuky 

1 950 000 06-09/ 

2016 

Cíl 1.1., 

2.1. 

      

84 

Základní škola 
a Mateřská 
škola J. Š. 
Baara 

60077417 

600057640 

060077417 

Rozšíření 
výukových 
prostor 

Půdní vestavba odborných 
učeben (cizí jazyky, dílny, 
výtvarný atelier…) 

20 000 000 2020 Cíl 2.1.       

85 

Mateřská škola, 
Dlouhá 35, 
České 
Budějovice 

62537628 

600057127 

Zateplení 
pavilonu MŠ 

Postavení lešení kolem 
objektu, zednické práce, 
zateplení budovy a nová 
fasáda, odstranění lešení, 
úklidové práce po stavbě. 
Budova je původní z roku 
1982, jsou zde velké tepelné 
ztráty. 

800 000 1.7.2020-

31.7.202

0 

Cíl 1.1.       
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107531267 

86 

Základní škola 
a Mateřská 
škola Borek 

75000326 

650024770 

102023522 

Zlepšení kvality 
výuky IT 

Pořízení materiálního 
vybavení multifunkční učebny 
pro výuku IT - stolní a 
přenosné PC pro učitele i 
žáky 

500 000 4-11/ 

2017 

Cíl 2.2.       

87 

Základní škola 
a Mateřská 
škola, 
Kubatova 1, 

České 
Budějovice 

00581577 

600057551 

000581577 

Moderní 
jazyková 
multimediální 
učebna na ZŠ 
Kubatova 

ZŠ Kubatova v rámci projektu 
plánuje vybudovat moderní 
jazykovou multimediální 
učebnu (technologie i 
nábytek), pořídit interaktivní 
tabuli a vizualizér, zajistit 
konektivitu školy a vybudovat 
odpočinkovou zónu pro žáky 
v atriu školy (stromy a 
lavičky). 

3 900 000 2017-

2018 

Cíl 2.1., 
2.2. 

      

88 

Venkovní 
žaluzie pavilon 
A+B 

Pořízení venkovních žaluzií u 
pavilonu A + B 

1 100 000 2019-

2020 

Cíl 2.1.       

89 

Zateplení 
spojovací 
chodba mezi 

pavilonů A, B, D 
- ZŠ 

Projektem dojde k zateplení 
spojovací chodby základní 
školy mezi pavilony A, B, D  

500 000 2018 Cíl 2.1.       

90 

Rekonstrukce 

školních dílen 

Projektem dojde 

k rekonstrukci školních dílen, 
které jsou již v nevyhovujícím 
stavu. 

1 500 000 2020 Cíl 2.1.       

91 

Obnova 

vybavení IT 

Obnova vybavení - výpočetní 
technika (PC sestavy), 

interaktivní tabule, 

1 100 000 06/2018-

08/2020 

Cíl 2.2.       
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rekonstrukce školní 
počítačové sítě. 

92 

Školní šatny rekonstrukce školních šaten a 
bezpečnostního vybavení pro 
700 žáků (robustní kovová 
šatní skříňka-pro 3 žáky, 
elektrozámky, výměna 
podlahy) 

4 000 000 2021 Cíl 2.1.       

93 

Základní škola 
a Mateřská 
škola, 
Kubatova 1, 

České 
Budějovice 

00581577 

600057551 

181015757 

114200432 

Zateplení 
budovy MŠ 1 + 
ŠD 

Projektem dojde k zateplení 
budovy MŠ 1 + ŠD 

2 000 000 2017-

2018 

Cíl 1.1.       

94 

Úprava zahrady 
MŠ 1 a ŠD 

V rámci projektu bude 
zrekonstruována zahrada MŠ 
a ŠD. Bude vybavena novými 
herními prvky, mlžný 
rozprašovač, povrchová 
úprava (umělý trávník) a 
bezpečné dopadové plochy. 

1 000 000 06/2017-

08/2018 

Cíl 1.2.       

95 

Základní škola 
a Mateřská 
škola Dříteň 

75000024 

650035895 

107720361 

Zlepšení kvality 

výuky cizích 
jazyků 

Pořízení materiálního 
vybavení tříd 
specializovaných pro výuku 
cizích jazyků. 

2 000 000 04-08/17 Cíl 2.2.       

96 

Rekonstrukce 

podlahových 
krytin na 

chodbách a ve 
třídách 

Výměna starých a 
nevyhovujících podlahových 
krytin ve třídách a na 
chodbách budovy školy. 

600 000 04-08/17 Cíl 2.1.       

97 

Vybavení 
školních dílen 

Vybavení školní dílny 
pomůckami odpovídající 
moderní výuce pracovních 
činností, rozvoj technické 

1 000 000 04-08/18 Cíl 2.2.       
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gramotnosti žáků. 

98 

Základní škola 
Máj II, M. 
Chlajna 23, 

České 
Budějovice 

00581551 

600057348 

000581551 

Snížení 
energetické 
náročnosti 
budovy 

Stávající zateplení přístavby 
na pavilonu 1 se sedlovou 

střechou z roku 1996 je 

nedostatečné. V zimním 
období velmi rychle chladnou 
vnitřní prostory, v letním 
období se příliš prohřívají. 

7 000 000 2019-

20203 

Cíl 2.1.       

99 

Vybudování 
odborné učebny 
přírodopisu 

Vybudování odborné učebny 
přírodopisu  

2 000 000 2019-

20203 

Cíl 2.1., 
2.2. 

      

100 

Bezpečné 
mechanické 
ovládání 
ventilací 

Otvírání ventilací - doplnění 
bezpečného mechanického 
ovládání otevírání oken. 
(Nebylo instalováno při 
výměně oken) 

1 200 000 2019-

20203 

Cíl 2.1.       

101 

Výměna oken 
na 1. stupni ZŠ - 
Domeček 

Výměna oken na 1. stupni ZŠ  
- Domeček 

7 000 000 2018-

20203 

Cíl 2.1.       

102 

Zřízení 
multimediální 
učebny 

Zajištění výuky v odborné 
učebně, zkvalitnění výchovně 
- vzdělávacího procesu 

2 000 000 2019-

20203 

Cíl 2.1.       

103 

Základní škola 
Strýčice, okres 
České 
Budějovice 

75000016 

650030940 

107720477 

Jubilejní 

Rekonstrukce 

kotelny ZŠ 

kotelna je v havarijním stavu. 
Potřeba výměna kotlů a 
rozvodů tepla v kotelně. 

3 000 000 05-09/ 17 Cíl 2.1.       

104 

Generální 
oprava 

kanalizace 

Částečně nefunkční a 
netěsná ležatá kanalizace 

4 000 000 07-09/ 17 Cíl 2.1.       

105 

Omítka pláště 
školy 

Nová omítka pláště budovy 
školy, omítka z roku 1930 již 
opadává a hrozí úraz žáků 

5 000 000 05-09/ 17 Cíl 2.1.       
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106 

základní škola 
svatováclavská 
ve Strýčicích 

07309309  

691012652 

107720477 

Výměna oken 
na škole 

Výměna stávajících oken na 
škole. Zlepšení izolačních 
vlastností, neboť okna nebyla 
od roku 1930 měněna 

5 000 000 06/17 – 

09/18 

Cíl 2.1.       

107 

Výměna střešní 
krytiny 

Potřeba překrytí střechy 4 000 000 05-09/17 Cíl 2.1.       

108 

Vybudování 
učebny cizích 
jazyků 

ZŠ Strýčice je úplná škola, od 
3. ročníku se vyučuje anglický 
jazyk, od 8. ročníku německý 
jazyk. Budova školy je starší, 
bez větších investic 
v posledních letech. Je nutné 
postupně zajistit kvalitní 
výuku odborných předmětů 

3 000 000 2017 - 

2023 

Cíl 2.2.       

109 

Rekonstrukce 

odborné učebny 
přírodních věd 

ZŠ Strýčice je úplná škola, 
spádová pro mnoho okolních 
obcí. Budova školy je starší 
bez větších investic 
v posledních letech. Je nutné 
postupně zajistit kvalitní 
výuku odborných předmětů – 

projekt řeší vybavení učebny 
přírodních věd. 

1 000 000 

2 000 000 

2018-

2022 

Cíl 2.2.       

110 

Revitalizace 

Základní školy 
Strýčice 

Jde o úpravu venkovních 
ploch - parkovací plochy pro 
zaměstnance školy i 
návštěvy, oplocení, venkovní 
sportovní a dopravní hřiště i 
hrací prvky. Bude 
vybudována venkovní učebna 
a bezbariérový vstup do 
školy. Úpravy vnějšího pláště 
- zateplení fasády, výměna 

oken, nová střešní krytina. V 
rámci interiérů budou 
vybudovány šatny, prostory 

63 000 000 2017-

2019 

Cíl 2.1., 
2.2. 
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školní družiny a dílen v 
suterénu. V prvním patře 
bude upravena tělocvična s 

žákovským pódiem 
a přístavbou nářaďovny. 
Rozšíří se počet kmenových 
tříd. V 2.p je počítáno s 
modernizací učebny počítačů. 
Ve 3.p. bude obnovena 

učebna přírodních věd. V 
prostoru půdy vzniknou v 
rámci vestavby učebny cizích 
jazyků a výtvarného ateliéru.  

111 

Mateřská škola 
Sedlec, okr. 

České 
Budějovice 

75000644 

600057062 

107531062 

Rekonstrukce 

MŠ Sedlec 

Předmětem projektu je 
zateplení budovy, 
rekonstrukce oplocení, 
rekonstrukce zpevněných 
ploch a dětských zahradních 
prvků včetně zbudování 
dopadových ploch. 

2 500 000 07-08/ 

2018 

Cíl 1.1.       

112 

Modernizace 

MŠ Sedlec 

V rámci projektu bude 
realizována rekonstrukce 
podlahy ve skladu potravin, v 

šatně učitelek a ve vstupních 
prostorách školky včetně 
výměny vchodových dveří. 
Dále tímto projektem bude 
provedena výměna 
nevyhovujícího nábytku ve 
všech prostorách školky 
(ředitelna, šatna učitelek, 
ložnice pro děti, výuková 
třída, sklad na potraviny a 
kuchyně). 

1 000 000 07/17-

08/18 

Cíl 1.1., 
1.2. 

      

113 

Mateřská škola 
Čejkovice 

Rekonstrukce 

střechy 
mateřské školy 

Rekonstrukce střechy 
mateřské školy Čejkovice s 
případným odvětráním pláště 

450 000 2019 Cíl 1.1.       
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70985138 

614201136 

114201145 

Čejkovice a 
vybudování 
nové třídy MŠ 

střech a doplňkovou tepelnou 
izolací a zlepšení napojení na 
budovu OÚ MŠ. 

114 

Základní škola 
a Mateřská 
škola Olešník, 
příspěvková 
organizace 

70983470 

650031334 

107530724 

Rekonstrukce 

školní kuchyně 

Kompletní rekonstrukce 
školní kuchyně v budově MŠ 
sklad kuchyně - jídelna-sklad 

1 000 000 2017 Cíl 1.1., 
1.2. 

      

115 

Dopravní hřiště Rekonstrukce a obnova 

stávajícího prostoru 
dopravního hřiště v areálu MŠ 
Olešník 

1 000 000 2017-

2018 

Cíl 1.1., 
1.2. 

      

116 

Základní škola 
a Mateřská 
škola Olešník, 
příspěvková 
organizace 

70983470 

650031334 

107720124 

Keramická dílna 
a cvičná 
kuchyňka 

Zřízení multifunkčního 
prostoru pro zájmové 
vzdělávání - keramická dílna 
a cvičná kuchyňka - 
rekonstrukce stávajícího 
prostoru v areálu ZŠ Olešník 

3 – 5 000 

000 

2017-

2018 

Cíl 2.1., 
2.2. 

      

117 

Mateřská škola, 
K. Štěcha 5, 
České 
Budějovice 

70877629 

600056643 

102675970 

Dětské 
víceúčelové 

dopravní hřiště 

Dětské víceúčelové dopravní 
hřiště s povrchem SmartSoft 

tvořené zpevněnými 
komunikacemi - chodníky se 
živičným povrchem 

lemovanými betonovými 
obrubami, svislým a 
vodorovným dopravním 
značením a tunelem. 

500 000 2017 

2019 

Cíl 1.1.       

118 Vybavení 
zahrady novými 

Věžička se skluzavkou, 
kolotoč, dřevěný altán, 

790 000 2017- Cíl1.1.       
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herními prvky dřevěný vláček, šplhací 
sestavy včetně dopadové 
plochy, domeček, mlhoviště. 

2018 

119 

Podpora 

interaktivní 
výuky 

Připojení tříd k internetu, 
mobilní interaktivní panely - 
práce dětí a pedagogů s 
digitálními technologiemi. 

1 200 000 2017 Cíl1.1.       

120 

Základní škola 
a Mateřská 
škola, L. Kuby 
48, České 
Budějovice 

60077212 

600057631 

060077212 

Bezbariérové 
WC 

Zřízení nových 
bezbariérových WC pro 
zdravotně postižené. Změnou 
stavebních dispozic 

současných WC hlavní 
budovy ZŠ dojde k vytvoření 
těchto zařízení. 

1 000 000 08/2017 Cíl 2.1.       

121 

Multifunkční 
učebnou k 
podpoře výuky 
výpočetní 
techniky a cizích 
jazyků  

Vybudováním nové 
multifunkční učebny pro 
výuku výpočetní techniky a 
jazyků dojde k rozvoji 
jazykových a ICT kompetencí 
žáků i učitelů, 

2 400 000 07-

08/2017 

Cíl 2.2.       

122 

Vybudování 
odborné učebny 
Př-Z 

Vybudování multifunkční 
odborné učebny pro výuku 
přírodopisu a zeměpisu v 
půdních prostorách školy, 
včetně přírodovědné 
laboratoře. 

3 000 000 2018-

08/2019 

Cíl 2.2.       

123 

Odborná učebna 
technické 
výchovy - vaření 
a stolničení 

V rámci rozvoje technické 
výchovy projekt umožní 
zahájit výuky základů vaření a 
stolničení. Dojde k drobným 
stavebním úpravám a hlavně 
k vybavení kuchyňským 
nábytkem, a tím k vytvoření 
žákovských pracovišť. 

1 600 000 2017-

08/2018 

Cíl 2.2.       
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124 

Základní škola 
a Mateřská 
škola T. G. 
Masaryka, 

Rudolfovská 
143, České 
Budějovice 

70877645 

600057453 

107720191 

 

Půdní vestavba Půdní vestavba s dvěma 
multifunkčními učebnami, 
sociálním zařízením, 
zázemím pro pedagogy a 
skladovacím prostorem. 
Využití pro ŠD, výuku 
hudební výchovy, výtvarné 
výchovy, zájmové kroužky, 
přehlídky, akademie, výuka 
pedagogů (DVPP). 

8 300 000 jaro 2019 

– jaro 

2020 

Cíl 2.1., 
2.2. 

      

125 

Přírodní zahrada Záměr zbudovat přírodní 
zahradu, částečně přístupnou 
veřejnosti v rámci provozní 
doby ZŠ a MŠ s pergolou pro 
venkovní výuku, plotem, a 
dalšími součástmi zahrady. 

700 000 2019 Cíl 2.1.       

126 

Zateplení pláště 
budovy 

Vzhledem k výsledkům 
energetického auditu je nutné 
zateplení pláště budovy spolu 
s výměnou nebo částečnou 
výměnou oken. Návaznost na 
realizaci půdní vestavby + 
větrání s rekuperací tepla. 

10 000 000 2020 Cíl 2.1.       

127 

Celková 
rekonstrukce 

školní kuchyně 

Projektem dojde k celkové 
rekonstrukci školní kuchyně 

2 500 000 2018 Cíl 1.1., 
2.1. 

      

128 

Základní škola, 
Grünwaldova 
13, České 
Budějovice 

00581542 

600057542 

Předokenní 
rolety 

Osazení oken odpovídající 
stínící technikou - dosažení 
odpovídajících podmínek pro 
kvalitní výuku pomocí IT 
techniky, zajištění 
odpovídajících hygienických 
podmínek výuky - časté 
teploty ve třídách nad 30 
stupňů a s tím související 

1 700 000 2017-

2018 

Cíl 2.1.       
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000581542 rušení výuky. 

129 

Herní prvky Vybavení školního areálu 
herními prvky, rekonstrukce 
stávajících herních prvků. 

1 000 000 2016 -

2023 

Cíl 2.2.       

130 

Rekonstrukce a 

zateplení pláště 
tělocvičen 

Rekonstrukce stávajícího, 
nevyhovujícího stavu pláště 
tělocvičen a přilehlého 
sociálního zázemí dvou 
tělocvičen. 

2 200 000 2017-

2018 

Cíl 2.1.       

131 

Rekonstrukce 

spojovací 
chodby 

Rekonstrukce stávajícího, 
nevyhovujícího stavu 
spojovací chodby mezi 

jednotlivými pavilony školy. 

13 500 000 2017-

2018 

Cíl 2.1.       

132 

Rekonstrukce, 

vybavení 
učebny chemie 

Rekonstrukce stávajícího, 
nevyhovujícího stavu učebny 
chemie a její vybavení 

1 500 000 2016-

2023 

Cíl 2.1., 
2.2. 

      

133 

Vybavení 
učebny dílen 

Modernizace stávajícího, 
nevyhovujícího stavu učebny 
dílen a její vybavení. 

1 200 000 2016-

2023 

Cíl 2.2.       

134 

Vybavení a 
obměna IT 
techniky 

Vybavení školy IT technikou a 
její obnova 

1 000 000 2016-

2023 

Cíl 2.2.       

135 

Rekonstrukce 

sociálního 
zázemí 
tělocvičen 

Rekonstrukce stávajícího, 
nevyhovujícího stavu 
sociálního zázemí dvou 
tělocvičen, sprch mezi 
šatnami a toalet. 

2 000 000 2017-

2020 

Cíl 2.1.       

136 

Fotovoltaika Osazení střechy budovy školy 
fotovoltaickými panely za 
účelem snížení nákladů na 
energetické zajištění provozu 
školy. 

7 000 000 2021 - 

2023 

Cíl 2.1.       
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137 

Základní škola 
E. Destinové 
46, České 
Budějovice 

04677773 

691008957 

 

Rekonstrukce 

objektu bývalé 
ŠJ na 
mateřskou školu 

 52 575 000 2016-

2017 

Cíl 2.1.       

138 

Rekonstrukce a 

zateplení 
vstupního 
pavilónu a 
pavilónu U1 

Rekonstrukce pavilónu z roku 
1983, odstranění azbestových 
materiálů, ze šaten 
vybudování přístupu do 
prostor zahrady, úprava 
kanceláří a sociálů u 
kanceláří školy, 
znovuvytvoření šaten v U1, 
úprava učeben U1  a 
zateplení obou pavilónů. 

8 000 000 01/2017-

11/2018 

Cíl 2.1.       

139 

Školní družina 
sportuje, 

relaxuje i bádá 

Úprava stávajícího pozemku 
kolem pavilónu U2, 
odstranění stávajících 
nevhodných materiálů, 
zatravnění, osázení novou 
zelení, příprava pro usazení 
herních zahradních prvků. Do 
nově upravené zahrady 
budou umístěny herní prvky, 
lavičky pro relaxaci a 

zastíněný prostor s 
badatelským koutkem pro 
žákovské bádání 

1 000 000 03-

06/2017 

Cíl 2.1.       

140 

Školní park- 

místo pro 
odpočinek 

Revitalizace zanedbaného 
školního okolí, zřízení 
přírodní zahrady, dopravního 
hřiště, odpočinkového parku 
nejen pro žáky školy, ale i pro 
obyvatele sídliště Šumava, 
úprava atria. 

4 000 000 2019-

2022 

Cíl 2.1.       

141 Víceúčelové 
hřiště s umělým 

Nově obnovená základní 
škola nemá upravený prostor 

1 400 000 03- Cíl 2.1.       



       35 

povrchem školního hřiště, celý areál je 
velmi zanedbaný, pro 
zajištění tělesné výchovy je 
potřebné vybudovat prostor 
pro bezpečné sportovní vyžití 
žáků školy, školní družiny, 
případně dětí z mateřské 
školy. 

05/2017 

142 

Odborné učebny 

jako předpoklad 
smysluplného 
vyučování 

Zajištění kvalitní výuky za 
pomoci moderních 
vyučovacích prostředků, 
vybudování odborných 
učeben - jazyková, učebna 
chemie a přírodopisu, učebna 
technické výchovy, cvičná 
kuchyňka, učebna esteticko-

výchovných předmětů 

3 000 000 2017-

2020 

Cíl 2.2.       

143 

Rekonstrukce 

tělocvičny ZŠ 
vč. zateplení 

Stávající tělocvična je 
původní, po havárii topení je 
částečně poškozená podlaha, 
parkety. Součástí 
rekonstrukce je částečné 
zmenšení oken, zajištění 
výplní před rozbitím a 
zateplení budovy. 

5 000 000 2020-

2021 

Cíl 2.1.       

144 

Interaktivní 
panel 

Pořízení interaktivního panelu 120 000 2018 Cíl 2.2.       

145 

Mateřská škola 
Žabovřesky, 
okres České 
Budějovice 

75001349 

Rekonstrukce 

sociálního 
zařízení 

Rekonstrukce sociálních 
zařízení v MŠ, nové 
vybavení, obklady, apod. 
demolice, stavba, rozšíření 
stávajících prostor. 
Přemístění a vybudování 
nové úklidové místnosti. 

1 500 000 2018-

2019 

2021-

2022 

Cíl 1.1.       
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146 

600057313 

107531003 

Zateplení pláště 
budovy a 

půdních prostor 
MŠ Žabovřesky 

Nové zateplení budovy (vč. 
fasády) a půdních prostor 
MŠ. Obvodové zdi jsou 
kamenné, studené, 
zamezíme úniku tepla, 
ušetříme el. energii, úspora 
nákladů na energii. 

360 000 2019-

2020 

2020-

2023 

 

Cíl 1.1.       

147 

Podlahové 
topení vč. krytin 
a protipožárních 
dveří v 
prostorách MŠ 
Žabovřesky 

Do podlah budovy ve všech 
místnostech / 150m2/ , ve 
kterých se pohybují děti - 
třída, sociální místnosti, šatna 
- se vybuduje podlahové 
topení. Třída /70m2/ je 
rozdělena na 3 úseky - 
jídelna, herna, ložnice. Šatna 
dětí a sociální zařízení jsou 
nejstudenějšími prostory v 
MŠ a vyžadují příliš energie 
na jejich vytápění. 

500 000 2018-

2019 

2019-

2020 

Cíl 1.1.       

148 

Výměna střešní 
krytiny a okapů 
na budově MŠ 
Žabovřesky 

Vyměnit starou střešní krytinu 
a okapy na budově školy. 
Střecha i okapy již potřebují 
větší nutné opravy. 

500 000 2019-

2020 

Cíl 1.1.       

149 

Mateřská škola 
Papírenská 23, 
České 
Budějovice 

60077077 

600056589 

060077077 

 

Rekonstrukce 

ICT 

Pořízení nového pokrytí 
areálu školy internetovým 
signálem, rozšíření 
koncových zařízení, 
zabezpečení interních 
informaci 

240 000 2020 Cíl 1.1,       

150 

Dotykový panel Pořízení 2 kusů mobilního 
dotykového zařízení s 
integrovaným počítačem a 
kovovým stojanem na 
kolečkách. Komplexní 
program pro logopedii 

umožňující průběžné 

235 000 2018 Cíl 1.2.       
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nahrávání. Včetně 
vzdělávacího semináře a 
zaškolení pedagogů. 

151 

Zahradní herní 
prvky 

Pořízení nové sestavy 
herních prvků do zahrady 
školy.  

150 000 2019 Cíl 1.2.       

152 

Rekonstrukce 

venkovních 
chodeb na 

severní straně 
budovy 

Dvoupodlažní budova má na 
severní straně venkovní 
chodby s prosklenou stěnou v 
kovových rámech. Konstrukce 
jsou již značně zkorodované, 
drátoskla popraskaná, dlažby 
původní, několikrát 
opravované, nebezpečné. 

3 650 000 2020 Cíl 1.1.       

153 

Rekonstrukce 

venkovních 
dvou schodišť – 

dva vstupy do 2. 

patra, do 3. a 4. 

třídy 

Demontáž a montáž 
schodiště do 2. patra k 3. a 4. 

Třídě. Zabránění usazování 
nečistot. Ke schodišti zahání 
déšť, voda narušuje zábradlí, 
které je značně zkorodované. 
Staré stávající schodiště je 
z bezpečnostního hlediska 
nevyhovující a hrozí 
nebezpečí úrazu dětí a 
dospělých. 

500 000 2019 Cíl 1.1.       

154 

Mateřská škola 
Papírenská 23, 
České 
Budějovice 

60077077 

600056589 

102475148 

Zastřešení 
rampy u školní 
kuchyně 

Při modernizaci ŠK v roce 
2013 bylo zastřešení součástí 
projektu, ale z finančních 
důvodů nebylo realizováno. 
Rampa slouží jako hlavní 
přístup do ŠK, denně se zde 
předávají potraviny, které 
nejsou chráněné před 
deštěm, sněhem, je zde 
nebezpečí úrazů při námraze. 

280 000 2019 Cíl 1.1.       
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155 

Základní škola, 
O. Nedbala 30, 

České 
Budějovice 

60077093 

600057623 

 060077093 

Úprava školního 
hřiště 

Výstavba univerzálního 
sportoviště v areálu školy. 

3 700 000 2018 Cíl 2.1.       

156 

Vybudování 
odborných 
technických a 
přírodovědných 
učeben ZŠ O. 
Nedbala 

Přístavbou budou zbudovány 
nové prostory - učebny - 
laboratoře vč. zázemí pro 
výuku chemie, přírodovědy, 
fyziky a nové učebny pro 
výuku technických prací. 

30 000 000 2016-

2019 

Cíl 2.1., 
2.2. 

      

157 

Mateřská škola, 
Větrná 24, 
České 
Budějovice 

60077069 

600056571 

060077069 

Snížení 
energetické 
náročnosti 

Výměna střech a její 
zateplení (do střech zatéká, 
tvoří se praskliny a plíseň), 
zateplení fasád pavilonu 

5 000 000 2020 Cíl 1.1.       

158 

Zabezpečení 
areálu a snížení 
rizika sociálně 
patologických 
jevů v okolí 
mateřské školy, 
stejně tak riziko 
úrazu dětí 

Výměna starého 
nevyhovujícího oplocení a 
rozpadající se podezdívky 

980 000 2019 Cíl 1.1.       

159 

Výměna 
elektroinstalace 

a rozvod kabelů 
pro internet 

Výměna nevyhovujícího 
vedení elektrických rozvodů 
pro časté výpadky a 
nemožnost připojení více 
přístrojů, nemožnost připojení 
tříd k internetu 

1 200 000 2018 Cíl 1.1.       

160 

Počítače do tříd Nákup počítačů a 
interaktivních tabulí 

350 000 2019 Cíl 1.2.       

161 

Barevná 
zahrada 

Zrekonstruování zahrady, 
vytvoření pěstebních koutků, 
lanové pyramidy, pořízení 
nových hracích prvků, a 
průlezky, mlhoviště, 
trampolíny do země, hřiště na 

2 500 000 2020 Cíl 1.1.       
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míčové hry, doskočiště, 
vybavení dětskými hracími 
prvky pro dvouleté děti 

162 

Zimní zahrada Zvětšení tříd na malých 
pavilonech, možnost 
pěstování rostlin a starost o 
ně. Tím podpora sociálních 
návyků. 

1 800 000 2021 Cíl 1.1.       

163 

Zastřešení teras Zastřešení markýzou na 
elektromotor 5x 

580 000 2020 Cíl 1.1.       

164 

Snoezelen 

relaxace 

Vytvoření odpočinkové a 
relaxační místnosti pro děti 
nejen s podpůrnými 
opatřeními 

350 000 2022 Cíl 1.2.       

165 

Rekonstrukce 

spojovací 
chodby 

Využití spojovací chodby 
mezi pavilony jako 

sportoviště, díky tartanové 
běžecké dráze, k možnosti 
polytechnické výchově, díky 
panelům s pracovními a 
grafomotorickými panely 

320 000 2020 Cíl 1.1.       

166 

Rekonstrukce 

podlah 

Odstranění starých 
nevyhovujících podlah, 
vyrovnání stěrkou, nákup lin a 
koberců 

580 000 2022 Cíl 1.1.       

167 

Umývárny na 
malých 
pavilonech 

Vybourání a zasazení 
vstupních dveří (rodiče 
vcházejí do třídy přes dětské 
toalety a tím není zaručená 
dostatečná intimita dětí) 

150 000 2021 Cíl 1.1.       

168 

Třída pro 
dvouleté děti 

Stavební úpravy, vybourání 
vstupních dveří přímo do 
zahrady a na dětské toalety. 
Z důvodu bezpečnosti dětí. 

320 000 2019 Cíl 1.1.       
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Stavební úpravy v ně třídy, 
vytvoření relaxační zóny pro 
odpočinek dětí 

169 

Osvětlení MŠ Světelná čidla u budov 
v areálu školky k zajištění 
bezpečnosti, ochrana před 
sociálně patologickými jevy 
v okolí mateřské školy 

50 000 2021 Cíl 1.1.       

170 

Úprava 
skladovacích 
prostor 

Pořízení ventilátorů a 
klimatizace do skladovacích 
prostor kuchyně 

45 000 2022 Cíl 1.1.       

171 

Výměna 
interiérových a 
obnova 

venkovních 
dveří 

Vnitřní dveře zničené stářím, 
venkovní dveře nedoléhají a 
často je otevřena škola celý 
den. 

670 000 2020 - 

2023 

Cíl 1.1.       

172 

Mateřská škola, 
Zeyerova 33, 

České 
Budějovice 

62537768 

600057178 

107531348 

Vybavení 
zahrady herními 
prvky 

Výměna starých herních 
prvků změna rázu zahrady na 

přírodní, do péče o ní by se 
mohly zapojit děti. 

350 000 2018-

2020 

Cíl 1.1.       

173 

Mateřská škola, 
Neplachova 3, 

České 
Budějovice 

70877602 

600056741 

107530279 

Interaktivní 
panel 

vybavení mateřské školy ICT 
technikou 

110 000 2018 Cíl 1.2.       
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174 

BARBORKA 

mateřská škola 
s.r.o. 

01421646 

691007110 

181060990 

Vybavení 
zahrady herními 
prvky 

Nákup herních prvků - 
povrchová úprava (umělý 
trávník), dopadová plocha, 
síťová pyramida, kolotoč, 
sestava se skluzavkou, 

domeček, houpačka 

300 000 2018 Cíl 1.1.       

175 

Vybavení třídy 
didaktickými 
pomůckami a 
pro 

polytechnickou 

činnost 

Nákup didaktických pomůcek 100 000 2017-

2018 

Cíl 1.2.       

176 

Vybavení 
ložnice 
postýlkami 

nákup postýlek do ložnice 
včetně matrací 

50 000 2017-

2018 

Cíl 1.2.       

177 

Základní škola, 
Dukelská 11, 
České 
Budějovice 

62537873 

600057798 

107720230 

Modernizace 

učebny hudební 
výchovy 

Dojde k modernizaci vybavení 
učebny hudební výchovy 

1 000 000 2017 Cíl 2.2.       

178 

Školní kolostav Vybudování zastřešeného 
kolostavu na ploše cca 2x 25 
m2 v uzamykatelných 
prostorech předzahrádky v 
Alešově ulici. Kapacita 50 - 
60 kol. 

770 000 2016 Cíl 2.1.       

179 

Rozšíření 
kapacity a 

vybavení dílen 

Rozšřením prostoru stavební 
úpravou se navýší kapacita 
pro výuku technických prací z 
počtu 18 na 24 míst + nové 
vybavení učebny 

405 000 06-

08/2017 

2019- 

2020 

Cíl 2.1., 
2.2. 

      

180 

Stavební úpravy 
- bezbariérovost 
školy 

Vybudování výtahu pro 
bezbariérový přístup do školy 
(ve dvorním traktu) - (2 patra - 

3 nadzemní podlaží) pro 
přístup žáků s pohybovými 

2 000 000 06-

08/2018 

2019- 

2020 

Cíl 2.1.       
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problémy do všech prostor 
školy. 

181 

Základní škola 
a Mateřská 
škola, Nová 5, 
České 
Budějovice 

04677722 

691008965 

 

Odborná učebna 
přírodovědných 
oborů 

projekt zahrnuje realizaci 

vybavení stávající učebny 
pomůckami a technickým 
zařízením pro potřeby 
přírodovědných disciplín 

170 000 2017 Cíl 2.2.       

182 

Jazyková 
laboratoř 

projekt zahrnuje realizaci 

digitální jazykové laboratoře 
Robotel ve stávajících 
prostorách učebny jazyků 
školy 

1 200 000 2018 Cíl 2.2.       

183 

Učebna ICT projekt zahrnuje realizaci 

vybavení stávající učebny ICT 
novým zařízením (PC 
sestavy) a školním nábytkem 

650 000 2019 Cíl 2.2.       

184 

Multifunkční 
mediální učebna 

projekt zahrnuje stavební 
úpravy a vybavení 
multifunkční učebny (sálu) pro 
potřeby ZŚ s cílem zkvalitnění 
stávajících výukových 
postupů a metod a dalšího 
rozvoje schopností a 
kompetencí žáků školy 

1 500 000 2020 Cíl 2.2.       

185 

Mateřská škola 
Dasný 

75000407 

600056848 

107530511 

Modernizace a 

rekonstrukce 

Mateřské školy v 
obci Dasný 

Infrastruktura pro předškolní 
vzdělávání v Mateřské škole 
Dasný 

7 800 000 04-

11/2017 

Cíl 1.1.       

186 

Základní škola 
Srubec 

Výstavba nové 
základní školy 

Obec Srubec leží v těsné 
blízkosti města České 
Budějovice a v posledních 

82 000 000 2017-

2018 

Cíl 2.1.       
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ve Srubci letech vzrostl 

několikanásobně počet 
obyvatel (z 600 na 2300) a 

tím i počet dětí a očekává se 
další nárůst mladých rodin. 
Již 3 roky jsou problémy s 
umisťováním dětí do 
přilehlých škol v Českých 
Budějovicích. Město umisťuje 
přednostně své děti a situace 
se zhoršuje. V obci se 

nachází mateřská škola a je 
nutné zajistit návaznost 
docházky dětí do základní 
školy. Proto je cílem projektu 
výstavba nové ZŠ pro první 
stupeň s družinou, kuchyní, 
jídelnou, tělocvičnou, 
venkovním hřištěm a 
parkovištěm. 

187 

Základní škola 
a Mateřská 
škola Dobrá 
Voda u 

Českých 
Budějovic 

75001144 

650024915 

107720027 

Modernizace a 

zkvalitnění 
výuky 

Vybavení učebny jazykové, 
počítačové, hudební a 
výtvarné. Vybavení nově 
zřízených učeben nábytkem a 
žákovskými lavicemi, dále 
interaktivní technikou. 
Modernizace a rekonstrukce 

dílen ZŠ a zajištění 
bezbariérovosti. 

4 500 000 05/2017-

2018 

Cíl 2.1., 
2.2. 

      

188 

Mateřská škola 
Libníč 

04342593 

691008566 

Nová omítka a 
zateplení celé 
budovy, výměna 
oken, přístřeší a 
lavičky pro 
vzdělávací 

Nová omítka a zateplení celé 
budovy, opadavá omítka, 
hrozí nebezpečí úrazu. Stará 
okna, bylo by třeba vyměnit, 
stará chladná budova. Děti 
potřebuji pro hru a vzdělávací 

3 400 000 2016-

2017 

Cíl 1.1., 
1.2. 
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181072823 činnost a hry 
dětí, 
rekonstrukce 

skladovacích 
ploch, výměna 
oken, výměna 
kotlů, 

bezbariérový 
přístup a 

vybavení druhé 
třídy, školní 
zahrada. 

Pořízení 
interaktivní 
tabule. 

Bezpečnostní 
systém MŠ. 
Stavební úpravy 
v MŠ, nová 
šatna a 
vybavení 
nábytkem a 
didaktickými 
hračkami nově 
vzniklé 
místnosti. 

činnosti venkovní přístřeší, 
žádné stinné místo na školní 
zahradě. Skladovací prostory 
na školní zahradě je třeba 
rekonstruovat, padá střešní 
krytina, opadává omítka, 
nebezpečí úrazu. Plynové 
kotle je třeba vyměnit, jsou 
nefunkční, velká spotřeba 
energie, občas vypínají, ráno 
nevytopená budova, teplota 
menší než dle hygienické 
vyhlášky. Těžký přístup s 
kočárky do budovy. Školní 
zahrada společná s obcí, 
nevhodné prvky pro zahradu 
MŠ, žádné prvky pro dvouleté 
děti. Pořízení interaktivní 
tabule. Bezpečnostní systém 
MŠ, zabezpečení při vstupu 
do budovy. 

189 

Mateřská škola 
Hůry 

Výstavba MŠ 
Hůry 

Výstavba nové mateřské 
školy v obci Hůry, jedná se o 
nízkoenergetickou 
novostavbu, škola je 
projektovaná pro 25 dětí 

14 000 000 2016-

2017 

Cíl 1.1.       

190 

POHODÁŘI 
VSKH 

22820213 

Zájmové a 
volnočasové 
aktivity pro děti 
a mládež - 
přírodovědná a 
environmentální 

Stavební úpravy, případně 
nákup nemovitosti vhodné pro 
provozování zájmových a 
volnočasových aktivit pro děti 
a mládež v oblasti přírodních 
věd a environmentální 

1-3 000 

000 

2017-

2019 

Cíl 4.1., 
4.2. 
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výchova výchovy. Nákup vybavení 
učebny/klubovny a zázemí. 
Úpravy okolního prostranství. 

191 

Základní škola, 
základní 
umělecká škola 
a mateřská 
škola Ledenice 

62537547 

600057496 

107720426 

Učebny 
praktického 
vyučování ZŠ 
Ledenice 

Přestavba budovy v majetku 
městyse pro vybudování 
učeben a zázemí pro výuku 
praktického vyučování a 
vaření 

3 500 000 5-12/ 

2017 

Cíl 2.1.       

192 

Tělocvična ZŠ 
Ledenice 

Výstavba budovy tělocvičny 
se zázemím pro výuku Tv a 
Sportovní výchovy 

40 000 000 1/2018- 

12/2019 

Cíl 2.1.       

193 

Základní škola 
a Mateřská 
škola Kamenný 
Újezd 

62537521 

600057488 

107530589 

Dovybavení 
zahrady herními 
prvky 

MŠ má 2 zahrady a na nich 

nedostatečný počet herních 
prvků pro děti. 

500 000 2017-

2020 

Cíl 1.2.       

194 

Stavební úpravy 
MŠ - přestřešení 
teras 

Přestřešením teras (balkonů) 
vznikne rozšířený prostor 
využitelných v MŠ - vznik 

místnosti např. pro sportovní 
činnost nebo kulturní 
vystoupení dětí a také 
technická místnost např. 
sušárna. 

2 500 000 2018-

2020 

Cíl 1.1.       

195 

Stavební úpravy 
MŠ 

Změna dispozice technického 
zázemí (prádelna, 
mandlovna) v objektu MŠ. 

850 000 2017-

2020 

Cíl 1.1.       

196 

Rekonstrukce 

osvětlení tříd 
MŠ 

Výměna nevyhovujícího a 
zastaralého osvětlení dvou 
tříd za nové s vyšší svítivostí 
a intenzitou. 

600 000 2018 Cíl 1.2.       

197 

Základní škola 
a Mateřská 
škola Kamenný 

Hřiště ŠD Zařízení hřiště pro ŠD 
(úprava pozemku školy-

zahrady, osazení herními 

600 000 2017-

2020 

Cíl 1.1., 
1.2. 
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Újezd 

62537521 

600057488 

107720418 

prvky). Zlepšení podmínek 
řízené činnosti ŠD, ale i dětí z 
MŠ na vycházkách 
(odpočinek a sport). 

198 

Vybavení 
sportovního 
hřiště školy, 
atletického oválu 

Vybavení sportovního hřiště s 
umělým povrchem v areálu 
školy (atletický ovál) o 
doskočiště pro skok vysoký 
kryté přístřeškem 

100 000 2017-

2018 

Cíl 2.1.       

199 

Rekonstrukce 

učebny - 
vybudování 
odborné učebny 
přírodopisu a 
zeměpisu 

Rekonstrukcí jedné z 
kmenových učeben vznikne 
odborná učebna 
přírodovědných předmětů - 
přírodopisu a zeměpisu 

1 000 000 2018-

2020 

Cíl 2.1., 
2.2. 

      

200 

Rekonstrukce 

stínícího 
zařízení - 
výměna žaluzií 

Výměna vnitřních stínících 
žaluzií za žaluzie předokenní 

200 000 2018-

2020 

Cíl 2.1.       

201 

Víceúčelové 
"multifunkční" 
sportovní hřiště 

V areálu školy je asfaltová 
plocha 30x20m, která se pro 
toto využití a záměr nabízí. 
Dojde ke zlepšení podmínek 
výuky Tv, možnost větší 
nabídky volnočasových 
aktivit, aktivit ŠD i dětí z MŠ a 
sportovního vyžití i pro 
veřejnost. 

1 000 000 2018-

2020 

Cíl 2.1.       

202 

Stavební úpravy 
ZŠ 
(rekonstrukce 

půdního 
prostoru "staré 
původní 
budovy") - půdní 

var.1: Rekonstrukcí vzniknou 
2 odborné učebny (Př/Z), 

kabinet, sociální zařízení, 
technická a úklidová místnost.   
var.2: Rekonstrukcí vzniknou 
prostory pro ŠD (současná 
oddělení jsou v kmenových 

 2018-

2020 

Cíl 2.1., 

2.2. 
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vestavba třídách). 

203 

Bezpečná škola Výměna vchodových dveří 
(žákovský a učitelský vchod) 
+ jejich zajištění 
(elektrozámek, dálkové 
ovládání dveří, evidence 
docházky …) 

200 000 2017-

2020 

Cíl 2.1.       

204 

Základní škola 

a Mateřská 
škola Kamenný 
Újezd 

62537521 

600057488 

102475555 

Modernizace 

vybavení školní 
jídelny ZŠ 

Vzhledem ke zvyšujícímu se 
počtu strávníků (žáků školy) 
je současné technické 
vybavení ŠJ zastaralé a 
nedostačující a je nutno jej 
doplnit o nový konvektomat a 

myčku nádobí. 

800 000 2017-

2018 

Cíl 2.2.       

205 

Město Lišov 

245178 

Infrastruktura 

pro zájmové, 
neformální a 
celoživotní 
vzdělávání ve 
Společenském 
domě v Lišově 

Rekonstrukcí místností v 
objektu Společenského domu 
v Lišově vzniknou prostory 

pro vzdělávání občanů všech 
věkových kategorií 

21 742 687 2017-

2018 

01/2019– 

11/2023 

Cíl 4.1., 
4.2. 

      

206 

Základní škola 
a Mateřská 
škola Zahájí 

70991189 

650038151 

107720205 

Zvýšení kvality 
výuky IT 

Rekonstrukce školní 
počítačové sítě, obnova 
vybavení - stolní i přenosné 
PC pro žáky a učitele. 

250 000 2017-

2018 

Cíl 2.2.       

207 

Mateřská škola 
Pištín, 
příspěvková 

Novostavba 

mateřské školy 
v obci Pištín 

Vybudování nové mateřské 
školy s kapacitou 24 dětí 
(max. 28 dětí), vybavení 
mateřské školy, úprava 

8 000 000 2016 Cíl 1.1.       
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organizace 

05165849 

691009953 

181083990 

venkovního prostranství 

208 

Dětské hřiště 
MŠ Pištín 

Rekonstrukce dětského hřiště 
u mateřské školky Pištín, 
doplnění o hrací prvky pro 
nejmenší děti  

500 000 2018 Cíl 1.1.       

209 

Obec Pištín 

00581844 

Volnočasové 
vzdělávací 
centrum 

Půdní vestavbou v objektu 
Kulturního domu v 
Češnovicích vzniknou 

prostory, které budou 
využívány jako centrum pro 
vzdělávání občanů ve všech 
věkových kategorií. Součástí 
projektu bude vybavení 
centra a zázemí. 

10 000 000 2018-

2020 

Cíl 4.1., 
4.2. 

      

210 

Základní škola 
Boršov nad 
Vltavou 

75000466 

650024508 

107720019 

Vybudování 
odborných 
učeben 

Škola nemá k dispozici 

samostatné odborné učebny 
pro výuku IT a cizí jazyky. 
Realizací projektu dojde 
k vybudování těchto nových 
učeben a zajištění výuky 
odborných předmětů v ZŠ. 

2,5-3 000 

000 

2016-

2020 

Cíl 2.1., 
2.2. 

      

211 

Mateřská škola 
Boršov nad 
Vltavou 

75121841 

663103312 

163103321 

Rekonstrukce 

zahrady 

odloučené 
pracoviště MŠ 
Vrábče 

Jedná se o celkovou 
rekonstrukci u odloučeného 
pracoviště MŠ Vrábče, 
vybavení novými herními 
prvky se zaměřením na 
přírodní zahradu 

600 000 2017-

2018 

Cíl 1.1.       
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212 

Základní škola 
a Mateřská 
škola Rudolfov 

70988471 

650032811 

107720469 

 

Přístavba I. 
stupně ZŠ 
Rudolfov 

Cílem projektu je přístavba 
budovy 1. stupně nad 
pavilonem školní jídelny. 
Projekt řeší vznik 
specializované učebny pro 
výuku přírodovědných 
předmětů, cizích jazyků, 
jedné kmenové učebny, 
místnosti pro činnost školní 
družiny včetně sociálního 
zařízení pro žáky a 
zaměstnance. Součástí 
projektu je bezbariérový 
přístup schodišťovým 
výtahem 

18 000 000 2018-

2019 

Cíl 2.1., 
2.2. 

      

213 

Rekonstrukce 

podlah v budově 
2. stupně 
Základní školy 
Rudolfov 

V rámci projektu dojde k 
demontáži stávající 
podlahové krytiny, vyrovnání 
podkladu a položení nového 
PVC v rozsahu asi 500 m2 

450 000 07/2017-

07/2018 

Cíl 2.1.       

214 

Zateplení 
budovy 2. 

stupně a 
spojovací 
chodby k 1. 

stupni Základní 
školy Rudolfov 

Cílem projektu je zateplení 
budovy 2. stupně, nová 
fasáda a zateplení spojovací 
chodby s 1. stupněm včetně 
zateplení střechy 

2 200 000 2019-

2020 

Cíl 2.1.       

215 

Vybavení školní 
zahrady novými 
herními prvky, 
oplocení 
zahrady 

Cílem projektu je vybavení 
školní zahrady herními prvky, 
pergolou a novým oplocením. 
Pergola bude využívána 
k výuce přírodovědných 
předmětů a technických a 
řemeslných oborů mimo 
budovu školy. 

850 000 2018 Cíl 2.1., 
2.2. 
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216 

Základní škola 
a Mateřská 
škola Rudolfov 

70988471 

650032811 

107530783 

Vybavení 
zahrady 

Mateřské školy 
Rudolfov novými 
herními prvky 

Cílem projektu je vybavení 
zahrady Mateřské školy 
Rudolfov novými herními 
prvky a pergolou 

650 000 2018 Cíl 1.1., 
1.2. 

      

217 

Základní škola 
Dr. Miroslava 

Tyrše, 
Hrdějovice 

62537831 

600057402 

107720043 

Přístavba šaten 
a herny školní 
družiny 

Vybudování chybějících šaten 
k ukládání obuvi a šatstva 
dětí (v současné době na 
chodbách školy), výstavba 
samostatné herny pro školní 
družinu (v současné době v 
učebnách). 

2 000 000 2018-

2019 

Cíl 2.1., 
2.2. 

      

218 

Mateřská škola 
Čakov 

75000873 

600056660 

107530082 

Rekonstrukce 

přízemí MŠ 

Rekonstrukce přízemí budovy 
včetně technického zázemí, 
odvlhčení budovy 

900 000 2018 – 

2019 

Cíl 1.1.       

219 

Rekonstrukce 

půdních prostor 
MŠ 

Výměna otopného systému a 
zateplení půdních prostor 
objektu 

1 300 000 2020 – 

2021 

Cíl 1.1.       

220 

Obec Čakov 

00581216 

Rekonstrukce 

Čakovské fary 

Rekonstrukce časti objektu 
budovy bývalé fary (nemovitá 
kulturní památka) jako objektu 
pro rozšíření služeb 
neformálního a 
zájmového vzdělávání pro 

děti a mládež z oblasti kolem 
obce Čakov na úpatí 
Blanského lesa (Dubné, Lipí, 
Kvítkovice, Čakov, Čakovec, 
Holašovice, Jankov, Záboří, 
Chvalovice, Strýčice, 

4 000 000 2017 – 

2020 

Cíl 4.1., 
4.2. 
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Radošovice, Žabovřesky)  

221 

Mateřská škola 
Adamov 

70981361 

600056490 

107530775 

Nástavba 
střechy a 
související 
stavební úpravy 
na budově 
Mateřské školy 
a Obecního 
úřadu Adamov 

Jedná se v první fázi projektu 
o nástavbu střechy a 
související stavební úpravy 
na budově MŠ a OÚ. Dojde k 
úplné výměně krovu, střešní 
krytiny a zateplení. 
V současné době dochází 
k zatékání a promrzání, 
stávající střecha je plechová 
s minimálním spádem, stav 
lze označit za havarijní. Nová 
střecha bude valbová 
s betonovou střešní krytinou. 

Ve druhé fázi dojde stavební 
úpravou objektu k rozšíření 
kapacity MŠ. 

3 000 000 2018 - 

2019 

Cíl 1.1.       

222 

Dětská skupina 

JU – Kvítek při 
Jihočeské 
univerzitě v 
Českých 
Budějovicích 

Stavební úpravy 
okolí, 
polytechnické 
vzdělávání 

Oprava obvodové venkovní 
zdi, podříznutí, odizolování, 
povrchová úprava, 
vybudování prostoru pro 
úschovu kol, nákup 
keramické pece a potřeb. 

350 000 2018 - 

2019 

Cíl 4.1., 
4.2. 

      

223 

Vybudování 
aktivní zahrady 

koupě dopadové plochy pod 
herní prvky, herní a 
vzdělávací prvky (venkovní 
učebna) 

700 000 2018 - 

2019 

Cíl 4.1., 
4.2. 

      

224 

Klimatizace do 

tříd 

zakoupení klimatizace do tříd 200 000 2019 Cíl 4.1.       

225 

Evropské 
centrum 

jazykových 
zkoušek a 
Jazyková škola 

Pořízení 4 sad 
interaktivních 
tabulí 

Zvýšení efektivity výuky za 
pomocí interaktivních tabulí, 
využití ICT ve výuce jazyků. 
Škola se neustále snaží 
rozvíjet a inovovat metodiku 

320 000 03/2018-

05/2018 

Cíl 4.1.       
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s právem státní 
jazykové 
zkoušky, s.r.o. 

24144525 

691006628 

181056372 

výuky, zahrnovat moderní 
trendy do výuky. Interaktivní 
tabule nabízí možnosti 
zlepšení názornosti a 
praktičnosti vyučování, 
testování a využití 
multimediálního obsahu. Z 
tohoto důvodu chce škola 
pořídit 4 sady interaktivních 
tabulí s projektory do učeben. 

226 

Zvýšení 
bezpečnosti 
žáků v 
prostorách školy 

Škola není v současné době 
ideálně zabezpečena v 
ohledu bezpečnosti žáků a 
personálu dle metodického 
doporučení MŠMT Č j.: 
MSMT-1981/2015-1. Z tohoto 

důvodu je nutné provést dvě 
opatření:1) Pořízení a 
instalace zařízení 
elektronické kontroly a 
autorizace vstupu u hlavního 
vstupu, včetně 
zabezpečovacího systému, 
úroveň bezpečnosti 4. 2) 
Pořízení a instalace 
skleněných dveří v prostorách 
školy, včetně zámků, úroveň 
bezpečnosti 1. 

200 000 01/2018-

04/2018 

Cíl 4.1.       

227 

Mateřská škola, 
J. Opletala 22, 

České 
Budějovice 

62537741 

600057208  

Bezpečná škola 

 

Elektronické vstupy do 
jednotlivých tříd, tím se 
omezuje pohyb nepovolaných 
osob. 

100 000 2020 Cíl 1.1.       

228 

Počítače do tříd Mobilní interaktivní panel, 
přenosné PC pro učitele – 

práce dětí i pedagogů s dig. 

technologiemi 

150 000 2019 - 

2020 

Cíl 1.2.       
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229 

107531372 Zahradní herní 
prvky 

Rekonstrukce stávajících 
herních prvků, vybavení 
novými 

200 000  2019 Cíl 1.2.       

230 

Rekonstrukce 

podlahy na 

spojovací 
chodbě 

Nahrazení dosluhující dlažby 
novým povrchem. 

300 000 2021 Cíl 1.1.       

231 

Soukromá 
základní škola 
a mateřská 
škola Viva 
Bambini s.r.o. 

28133447 

691003734 

Výstavba jeslí, 
MŠ a ZŠ 
Montessori pro 

děti od 1 roku do 
15 let 

Rekonstrukce  

a úprava budov 
pro MŠ a ZŠ 
Montessori pro 

děti od 3 do 15 
let 

Koupě pozemku. Výstavba 

Rekonstrukce, úprava  
a vybavení budov pro MŠ  
a ZŠ. Zajištění 
bezbariérovéosti budovy, pro 

jesle, MŠ a ZŠ s družinou, 
kuchyní, jídelnou, výdejny pro 
obědy, tělocvičnyou,. 

Vvybudování zahrady se 
sportovními a badatelskými 
prvky,. Výstavba Úprava 
parkovacíchho stání při 
budově MŠ a ZŠ. 

30 000 000 

6 000 000 

09/2018-

06/2022 

2019 – 

2022 

Cíl 1.1., 
1.2.,2.1

2.2. 

      

232 

Obec Čejkovice Komunitní 
centrum 

Novostavba objektu 

přízemního bezbariérového 
komunitního centra s půdní 
vestavbou v objektu bývalé 
hospody, část původní 
budovy bude zbourána. 

6 000 000 2018-

2020 

Cíl 4.1., 
4.2. 

      

233 

Základní škola 
a Mateřská 
škola Střížov 

75000211 

650030788 

107531020 

Půdní vestavba 
a rekonstrukce 

školní zahrady 

 

Vestavba podkroví školy za 
účelem rozšíření kmenových 
učeben, nové oplocení a 
terénní úpravy školní 
zahrady. 

 

6 000 000 2019-

2022 

Cíl 
1.1.,1.2

.,2.1.,2.

2. 
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234 

Základní 
umělecká škola 
B. Jeremiáše, 
Otakarova 43, 

370 01 České 
Budějovice 

60076551 

600002331 

060076551 

Vybudování 
výtahu v ZUŠ B. 
Jeremiáše pro 
bezbariérový 
přístup 

Jedná se o vybudování 
výtahu, který by umožnil i 
tělesně handicapovaným 
žákům navštěvovat naši školu 
a vzdělávat se v oblasti 

umění. Budova nemá 
bezbariérový přístup. 

2 500 000 2020 - 

2022 

Cíl 4.1       

235 

Centrum 

BAZALKA - 

Základní škola 
speciální a 
Mateřská škola 
speciální, o.p.s. 

28086830 

691000450 

181006961 

ICT technika Obnova staré a pořízení nové 
(do nových tříd) ICT techniky 
– notebooky, i-Pady, 

dataprojektory, interaktivní 
tabule, interaktivní podlahy 
Magicbox, plátna, kamery, 
televizor. 

450 000 V 

průběhu 
školního 
roku 

2018/201

9 

Cíl 2.2.       

236 

Mateřská škola, 
základní škola 
a střední škola 
pro sluchově 
postižené, 
České 
Budějovice, 
Riegrova 1 

60075961 

600022234 

107530961 

Rekonstrukce a 

modernizace 

školy 

Rekonstrukce sociálních 
zařízení školy (ve staré části 
budovy). 

Nákup a instalace 
docházkového systému pro 
zaměstnance školy a 
stravovacího systému pro 
žáky a zaměstnance školy. 

Modernizace zahrady a hřiště 
školy - nákup nových herních 
prvků, vybudování krytého 
prostoru pro venkovní výuku, 
úprava záhonů, vybudování 
bylinkové spirály, úprava 

1 000 000 2019 - 

2022 

Cíl 2.1., 
2.2. 
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doskočiště, nákup zahradního 
nářadí apod. 

237 

Mateřská škola 
Hlincová Hora 

01893807 

691005761 

181050340 

Přístavba 
objektu 

Mateřské školy 
Hlincová Hora 

Přístavba budovy stávající 
MŠ včetně základního 
vybavení nově vzniklých 
prostor a zajištění 
bezbariérovosti. Projekt 
přístavby MŠ řeší současnou 
situaci obce , kdy stávající 
kapacita MŠ o počtu 20 dětí 
je z rostoucí výstavbou RD 
v k.ú Hlincová Hora 
nedostačující a proto je nutné 
uvažovat o reálném navýšení 
o 10 dětí.  

2 200 000 2019-

2020 

Cíl 1.1.       

238 

Obec Hlincová 
Hora 

Výstavba 
objektu Základní 
školy 1. - 5. 

stupeň Hlincová 
Hora 

Vybudování nové základní 
školy (1. -5. stupeň) včetně 
vybavení a zajištění 
bezbariérovosti. Projekt 
výstavby ZŠ řeší současnou 
absenci tohoto zařízení v 
obci, kdy stávající provoz MŠ 
spolu s rostoucí výstavbou 
RD generují velký počet 
předškolních dětí, které musí 
následně dojíždět do 
školských zařízení mimo obec 
Hlincovou Horu. 

8 000 000 2022-

2023 

Cíl 2.1., 
2.2. 

      

239 

Základní škola 
Hluboká nad 
Vltavou, okres 

České 
Budějovice, 

75000199 

Nástavba ZŠ 
Hluboká nad 
Vltavou 

Jedná o nástavbu na objekt 
školní jídelny za účelem 
zvýšení kapacity školy 
navýšením počtu kmenových 
učeben 

20 000 000 rok 2020 Cíl 2.1., 
2.2. 
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650030168 

107720388 

240 

AKAI KIKU 

s.r.o. 

26026210 

Vlastní prostory 
pro AKAI KIKU 

Nákup pozemku, projektu a 
další stavební dokumentace a 
stavba bezbariérové budovy a 
pořízení vybavení nebo 
pořízení a rekonstrukce 
budovy včetně vybavení.  

20 000 000 2019 - 

2023 

Cíl 4.1.       

241 

Audiovizuální 
vybavení pro 
AKAI KIKU 

Pořízení audiovizuálního 
vybavení a nábytku  

180 000 2019 - 

2023 

Cíl 4.2.       

242 

Spolek Most - 

České 
Budějovice 

49021125 / 

Římskokatolick
á farnost Hosín 

65050941 

VZDĚLÁVACÍ 
CENTRUM 

MOUNT HOSÍN 
– PROSTOR 

PRO 

DŮSTOJNOST 
ŽIVOTA 

Budou rekonstruovány 
budovy – stodola a maštal, 
které jsou ve velmi 
nevyhovujícím technickém 
stavu, a jejich následné 
vybaveni patřičným zázemím, 
nábytkem a sociálním 
zařízením. V 
zrekonstruovaných 
prostorách bude probíhat 
zájmové vzdělávání zejména 
v oblasti přírodních věd, 
cizích jazyků, polytechnickém 
vzdělávání s využitím 
interaktivních prvků a aktivit 
v reálném prostředí. K tomu 

bude sloužit zahrada, kde 
budou také umístěny 
interaktivní prvky a děti si tak 
budou moci osvojovat 

praktické návyky podpořené 
teoretickými informacemi. 

34 000 000 2019 –
2020 

Cíl 4.1.       

243 Waldorfská Bezpečná škola Elektronické zabezpečení 
vstupu do školy 

150 000 2019- Cíl 2.1.       
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škola České 
Budějovice – 

mateřská 
škola, základní 
škola a střední 
škola o.p.s. 

28068769 

651040621 

151040630 

2022 

244 

Výstavba 
kolostavu  

Projekt a vybudování 
kolostavu vč. zabezpečení 

350 000 2019 - 

2022 

Cíl 2.1.       

245 

Základní škola – 

rozšíření areálu 

Přístavba/nástavba budovy 
(odborné učebny – 
dřevodílna, kovodílna, 
keramická dílna, ateliér, 
eurytmický sál, hudebna, 
kabinety, soc. zařízení atd.) 
pro zkvalitnění výuky 
technických, výtvarných a 
umělecko-řemeslných 
předmětů  

25 000 000 2019 - 

2022 

Cíl 2.1., 
2.2. 

      

246 

Základní škola – 

vybudování 
učeben 
v nevyužitých 
prostorách 

Stavební úpravy vnitřních 
nevyužitých prostor – vznik 
nových učeben pro 
zkvalitnění výuky 

2  000 000 2019 - 

2022 

Cíl 2.1., 
2.2. 

      

247 

Modernizace 

školních šaten 

Rekonstrukce školních šaten 
– stavební úpravy, vybavení, 
bezpečnostní zařízení 

600 000 2020 - 

2022 

Cíl 2.1.       

248 Modernizace 

vybavení IT 

Pořízení PC, NB, 
dataprojektoru, SW, síť 

400 000 2019 - 

2022 

Cíl 2.2.       

249 

Základní škola – 

vybavení 
odborných 
učeben 

Vybavení dřevodílny, 
kovodílny, keramické dílny, 
ateliéru, hudebny a 
eurytmického sálu (nábytek, 
zařízení, hud. nástroje, 
pomůcky, materiál) 

3 000 000 2019 - 

2022 

Cíl 2.2.       

250 

Stavební úpravy 
- bezbariérovost 
ZŠ  

Vybudování výtahu pro 
přístup žáků s pohybovými 
problémy 

2 000 000 2019 - 

2022 

Cíl 2.1.       

251 Waldorfská 
škola České 
Budějovice – 

mateřská 
škola, základní 

Modernizace 

školní zahrady v 
MŠ 

Nové herní prvky, úpravy 
terénu a zeleně 

800 000 2019 - 

2022 

Cíl 1.1.       

252 Zateplení 
budovy a 

Zateplení budovy, nová 
fasáda, výměna oken 

500 000 2019 - 

2022 

Cíl 1.1.       




