
 

Informace k čl. 20 PRV – oblast podpory pro ZŠ a MŠ 

 
 

 

• V rámci článku 20 může žadatel podat jednu žádost na různé oblasti podpory za podmínky splnění definice žadatele a všech odpovídajících podmínek dle oblastí podpory, a to pouze ve stejném režimu podpory   
• V případě, že žadatel neplní podmínky stanovené pro režim nezakládající veřejnou podporu, musí zvolit režim de minimis.  
• V případě podpory poskytnuté v režimu de minimis budou do 5 pracovních dní od poskytnutí podpory de minimis poskytovatelem zaznamenány údaje o této podpoře a o jejím příjemci do centrálního registru podpor malého rozsahu. 

• Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku, nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit 200 000 EUR.  

• ZŠ = V kmenové učebně je umístěná trvale některá ze tříd a učebna nese označení třídy. V kmenových učebnách probíhá výuka různých předmětů bez rozdílu zaměření. Kmenové učebny určují kapacitu školy. 

Název čl. 20 Oblast podpory Žadatel 
Výše 

dotace 
Režim podpory Způsobilé výdaje Nezpůsobilé výdaje Kritéria přijatelnosti a podmínky Přílohy k ŽoD 

 
B) 
MŠ a ZŠ 

• investice do 
MŠ a ZŠ 
nenavyšující 
kapacitu 
zařízení 

• Obec 

• Svazek obcí 

• Příspěvková 

organizace 

zřízená obcí 

nebo SO 

• Školské 

právnické 

osoby 

(zapsané ve 

ŠR, nejsou 

zřízeny 

krajem, 

organizační 

složkou 

státu) 

80% • režim 
nezakládající 
veřejnou 
podporu 

• de minimis (u 
ZŠ a MŠ, které 
nejsou zřízeny 
obcí, SO, PO 
zřízenou obcí 
nebo SO) 

Investiční výdaje nebo DDHM: 
1)  rekonstrukce/rozšíření MŠ/ZŠ i jejího zázemí a 

doprovodného stravovacího a hygienického 
zařízení; MŠ = venkovní mobiliář a herní prvky 

2)  pořízení technologií a dalšího vybavení MŠ/ZŠ či 
doprovodného stravovacího zařízení 

3)  doplňující výdaje (úprava povrchů, výstavba 
odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba 
přístupové cesty v areálu školy, oplocení; ZŠ = 
venkovní mobiliář a herní prvky  max 30% 
projektu 

4)  nákup nemovitosti 
 
ZŠ = pouze kmenové učebny, sborovny, kabinety 
(nesmí být pro odborné předměty), šk. knihovny, 
technické místnosti, družiny a jídelny vč. zázemí a 
úpravy budov škol (stavební a technologické úpravy 
opláštění budovy max do 200 tis. Kč) 

• školní knihovny = nákup knih a 
obdobné vybavení 

• úpravy prostor pro sportovní 
aktivity (tělocvičny) 

• odborné učebny (jazykové, PC, 
dílny, venkovní zahrádky, 
kuchyňky na výuku vč. jejich 
vybavení) 

• kotle na uhlí (vč. 
komb.uhlí/biomasa, kotle 
z.plyn, tep.čerp., systémy 
nuceného větrání s rekuperací 
odpad. tepla a instalace 
solárně-termických kolektorů 

• projekty musí být v souladu s plány rozvoje obcí a 
vesnic ve venk. oblastech a jejich zákl. služeb 

• projekty musí být v souladu s příslušnou strategií 
místního rozvoje 

• od podání ŽoD do podání ŽoPl nesmí být navýšena 
kapacita MŠ a ZŠ 

• nebudou podporovány aktivity u škol dle §16 odst. 9 
zák. č. 561/2004 Sb. a u škol pro výkon ústavní a 
ochranné výchovy 

• projekt musí být v souladu s MAP vzdělávání 
• předmět dotace musí být budován ve veřejném zájmu 
• podpora pouze na hl.činnost ZŠ/MŠ; využití i na 

vedlejší, hosp.činnost do 20% celkové využívané 
kapacity podpořené infrastruktury 

• podpora strav. zařízení = stravování veřejnosti nelze 
• Právní vztahy k nemovitostem, kde budou realizovány 

stav. výdaje – vlastnictví, spoluvlastnictví min. 50% 
podíl, VB, právo stavby 

• Právní vztahy k nemovitostem, kam budou umístěny 
technologie a vybavení – vlastnictví, spoluvlastnictví 
min. 50% podíl, nájem, VB, právo stavby 
 
 

• Obec/SO = Prohlášení o realizaci 
projektu v souladu s 
plánem/programem/strategií rozvoje 
obce/obcí (strategického rozvojového 
dokumentu) vč. kopie části plánu + 
podpis statutárního orgánu obce 

• Svazek obcí = soulad s 
programem/plánem/strategií rozvoje 
svazku obcí vč. kopie části plánu + 
podpis 

• Informativní výpis ze ŠR (do 30 dní 
před podáním ŽoD) 

• Tabulka projektových záměrů pro 
PRV jako součást SR MAP 
s vyznačením daného projektu (k ŽoD 
takto schválená a podepsaná ŘV, nebo 
jiná podoba schválená ŘV a tabulka 
PRV podepsaná předsedou ŘV) 


