
Evropské dotační možnosti pro církevní školy a jejich zřizovatele 
Investiční infrastrukturní projekty 
Integrovaný regionální operační program 2021 – 2027 (IROP) 
Vždy jen 1 průběžná výzva. Až na výjimky jsou výzvy ukončeny po vyčerpání alokace a žádná další již nebude. Je 

nezbytné mít připravené projekty a podat je v prvních dnech po otevření výzvy.  

Výzvy a avíza výzev zveřejňovány na webových stránkách https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027?Status=ALL 

Všechny projekty musí splnit obecná a specifická kritéria projektu. Kritéria jsou zveřejněna na 

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/hodnotici-kriteria-system-hodnoceni-a-schvalovani. 

➢ Mateřské školy: (celková alokace cca 3,5 mld. Kč) 

• navyšování kapacit mateřských škol (MŠ) na území ORP s jejich nedostatečnou kapacitou, což stanovuje 

dokument MŠMT viz https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/temata/vzdelavaci-infrastruktura. 

• zvyšování kvality podmínek v MŠ s ohledem na zajištění hygienických požadavků (jen pro MŠ s výjimkou od 

krajské hygienické stanice). 

Výzva již byla vyhlášena a příjem žádostí skončil. Další výzva je plánována na rok 2023, ale jen pro méně rozvinuté 

regiony s alokací cca 900 mil. Kč. Výsledkem projektu by mělo být navýšení kapacity MŠ, podporován je i vznik nové 

MŠ, či stavební úpravy tam, kde MŠ nesplňuje hygienické normy. Podpora není možná na území hl. města Prahy. Výše 

dotace je 90 % pokud je příjemcem škola, 95 % pokud je příjemcem církevní zřizovatel. 

➢ Základní školy: (celková alokace cca 6 mld. Kč) 

• odborné učebny ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními 

technologiemi; vnitřní konektivita škol; 

• doplňková aktivita: zázemí pro školní poradenské pracoviště, zázemí pro komunitní aktivity při školách vč. 

tělocvičen, zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol, zázemí pro školní družiny a školní kluby.  

Výzva pro ZŠ vyhlášena dne 1. 11. 2022. Další již nebude. Podpora není možná na území hl. města Prahy. Výše dotace 

je 90 % pro méně rozvinuté regiony a 80 % pro přechodové regiony. Příjemce může být škola i její zřizovatel. 

➢ Střední školy a vyšší odborné školy spojené se středními: (celková alokace cca 3 mld. Kč) 

• odborné učebny ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními 

technologiemi; vnitřní konektivita škol; 

• doplňková aktivita: zázemí pro školní poradenské pracoviště, zázemí pro komunitní aktivity při školách např. 

sportoviště, zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol (kabinety – nemusí být navázány na 

odborné učebny), zázemí pro školní družiny a školní kluby. 

Výzva bude vyhlášena dne 30. 11. 2022. Další již nebude. Určeno pro celé území ČR vč. hl. m. Prahy. Samostatné VOŠ 

nejsou oprávněnými příjemci. Výše dotace je 90 % pokud je příjemcem škola, 95 % pokud je příjemcem církevní 

zřizovatel. 

➢ Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání: (celková alokace cca 700 tis. Kč)  

Učebny a zázemí vč. venkovních učeben ve vazbě na odborné předměty (pro přírodní vědy, polytechnické 

vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi) ve zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a 

celoživotní učení, příjemci mohou být střediska volného času, tedy domy dětí a mládeže nebo stanice zájmových 

činností, zapsané v rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy; základní umělecké školy a základní 

knihovny dle zákona č. 257/2001 Sb.  

Výzva plánována na 3/2023. Další již nebude. Podpora není možná na území hl. města Prahy. Výše dotace je 90 % pokud 

je příjemcem škola, 95 % pokud je příjemcem církevní zřizovatel. 

➢ Školská poradenská zařízení, speciální školy a střediska výchovné péče: (celková alokace cca 700 tis. Kč)  

Investice do vybudování a úprav zázemí. Využitelné pro pedagogicko-psychologické poradny a speciálně 

pedagogická centra, speciální školy (např. dílny pro ergoterapii, cvičné byty). Výzva není určena např. na budování 

odborných učeben. Rozsah podpořených aktivit bude podobný jako ve výzvě z minulého PO - 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-86-infrastruktura-vedouci-k-prechodu.  

Výzva plánována na 4/2022. Další již nebude. Podpora není možná na území hl. města Prahy. Výše dotace je 90 % pokud 

je příjemcem škola/zařízení, 95 % pokud je příjemcem církevní zřizovatel. 
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Pro oblast vzdělávání v IROP budou vyhlašovány i výzvy tzv. integrovaných nástrojů Místních akčních skupin (MAS) a 

Integrovaných teritoriálních investic (ITI). V tomto případě je vždy nutná dohoda s nositelem daného nástroje o zařazení 

projektu/projektového záměru do dané strategie.  

Podpora se oproti klasických individuálním projektům lehce liší: 

MAS – podpora infrastruktury základních škol nejen ve vazbě na odborné učebny. Oproti individuálním projektům 

možnost budovat kmenové učebny v tzv. neúplných školách (ZŠ s méně než devíti povinnými ročníky). Kromě 

infrastruktury mateřských škol možnost budovat i zařízení typu dětské skupiny. 

ITI – zachován stejný rozsah podpory jako u individuálních projektů, ale samo ITI si stanoví např. maximální výši dotace 

(může být vyšší než u individuálních výzev) či např. v případě ZŠ je zachována původní výše dotace, tedy 95 % pro 

zřizovatele a 90 % pro školu. 

 

Vzhledem k vyšší míře dotace pro zřizovatele školy je výhodnější, aby projekt podal právě on. Doporučujeme při přípravě 

projektů úzkou kooperaci mezi školu a jejím zřizovatelem. 

  

Všechny projekty musí být v souladu s již hotovými strategiemi tzv. akčního plánování: 

Místní akční plány rozvoje vzdělávání pro MŠ a ZŠ – ve strategii není prioritizace projektů. Obsahuje všechny projektové 

záměry všech zapojených škol. 

Krajské akční plány rozvoje vzdělávání pro ostatní typy škol a školských zařízení – je zde prioritizace projektů, a to 

většinou na úrovni alokace 130 % vyčleněných pro území daného kraje. 

 

U projektů IROP je jednou z povinných příloh tzv. „vyhodnocení žadatele o podporu z pohledu podniku v obtížích“. ČBK 

se podařilo vyjednat, že k žádosti bude stačit přiložit jen čestné prohlášení a nebude třeba předkládat účetní závěrky 

všech propojených církevních subjektů. Přesný postup bude školám zaslán. 

 

Neinvestiční aktivity např. personální podpora, vzdělávání pracovníků, spolupráce a inovace 

Program Jan Amos Komenský 2021 - 2027 
Nejvíce využívané tzv. šablony – zjednodušené projekty, každá škola může vyčerpat dotaci dle počtu dětí či účastníků. 

Výzvy zveřejňovány na https://opjak.cz/vyzvy/. Podpora na celém území ČR. Oproti minulému období byla lehce 

změněna podoba šablon, resp. okruh podporovaných aktivit. Systém podávání projektů zůstal v podstatě stejný. 

➢ Šablony pro MŠ: (pro MŠ, ZŠ, SVČ alokace v aktuální výzvě 9 mld. Kč) 

Personální podpora, vzdělávání a spolupráce pracovníků, podpora inovativního vzdělávání dětí, spolupráce s rodiči dětí 

MŠ a veřejností 

Výzva vyhlášena, příjem žádostí do 28. 4. 2023 (výzvy se budou v průběhu období opakovat). 

Dotace počet dětí x 3 000 Kč + 300 000 Kč. 

➢ Šablony pro ZŠ:  

Personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, podpora inovativního vzdělávání 

žáků v ZŠ. 

Výzva vyhlášena, příjem žádostí do 28. 4. 2023 (výzvy se budou v průběhu období opakovat). 

Dotace počet dětí x 3 000 Kč + 300 000 Kč. 

➢ Šablony pro SŠ: (v aktuální výzvě pro SŠ a VOSŠ alokace 2 mld. Kč) 

Personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání SŠ, podpora inovativního 

vzdělávání žáků v SŠ, spolupráce s rodiči žáků SŠ a veřejností 

Výzva vyhlášena, příjem žádostí do 30. 11. 2023 (výzvy se budou v průběhu období opakovat). 

Dotace počet žáků v denním studiu x 4 000 Kč + počet žáků v ostatních formách studia x 1 000 Kč + 400 000 Kč). 

➢ Šablony pro střediska volného času  

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání SVČ, podpora inovativního vzdělávání účastníků 

zájmového vzdělávání v SVČ, spolupráce s veřejností a rodiči. 

Výzva vyhlášena, příjem žádostí do 28. 4. 2023 (výzvy se budou v průběhu období opakovat). 

Dotace počet účastníků x 2 500 Kč + 250 000 Kč. 

 

 

https://opjak.cz/vyzvy/


➢ Šablony pro VOŠ:  

Personální podpora, vzdělávání pracovníků ve vzdělávání VOŠ, podpora inovativního vzdělávání studentů ve VOŠ: 

Inovativní vzdělávání studentů ve VOŠ 

Výzva vyhlášena, příjem žádostí do 30. 11. 2022 (výzvy se budou opakovat). 

Dotace počet studentů v denním studiu x 4 000 Kč + počet studentů v ostatních formách studia x 1 000 Kč + počet 

dětí/žáků/studentů ve školském výchovném a ubytovacím zařízení x 2 500 Kč + 400 000 Kč.  

➢ Škola hrou – implementace inovovaného kurikula:  

Výzva podpoří školy při zavádění inovovaného kurikula do výukové praxe. Spolupráce mezi školami při implementaci 

výstupů IPs OP VVV, podpora sdílení zkušeností, vznik doplňkových vzdělávacích materiálů, aktivity zavádějící inovace 

ve výuce a modernizace vyučovacích metod a forem, tvorba učebnic a ucelených vzdělávacích materiálů v souladu s 

inovovanými RVP (4. stupeň kurikulární reformy). 

Plánovaná výzva 3/2023 s plánovanou alokací 1,5 mld. Kč a 100 % dotací. 

 

Národní plán obnovy 
➢ Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků: (celková alokace 1,3 mld. Kč) 

Výzva (https://www.edu.cz/vyzva-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-predkladani-zadosti-o-poskytnuti-

dotace-z-narodniho-planu-obnovy-na-podporu-skol-s-nadprumernym-zastoupenim-socialne-znevyhodnenych-zaku/) 

je zaměřena na posílení školy jako  instituce  připravené  na  práci  s  žáky  se  sociálním znevýhodněním a heterogenními 

kolektivy obecně – personální podpora např. po školního psychologa, doučování žáků, rozvoj kompetencí pracovníků 

škol.  

Žádost musí být podána nejpozději do 31. prosince 2022. Výše dotace dle kalkulačky, která je přílohou výzvy. 

Žadatelé, tedy školy jsou předem definováni dle míry zastoupení sociálně znevýhodněných žáků. Výzva by se měla 

opakovat.  

 

Energetické úspory a životní prostředí 
Školy jsou z hlediska dotační podpory veřejné budovy, tudíž mohou čerpat všechny dotace určené na energetické 

úspory.  

 

Operační program Životní prostředí 2021 – 2027 
➢ Zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prádelnách v sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních 

službách: (alokace výzvy 1 mld. Kč) 

Informace pro více rozvinuté regiony https://opzp.cz/dotace/8-vyzva/  a  pro méně rozvinuté regiony 

https://opzp.cz/dotace/9-vyzva/. Dotace nejsou určeny pro území hl. města Prahy. Cílem je podpora ucelených 

projektů vedoucích ke snížení spotřeby energie z neobnovitelných zdrojů na technologických zařízeních ve 

veřejných budovách a infrastruktuře. S ohledem na množství technických řešení a různorodost řešených zařízení, 

nelze poskytnout úplný výčet podporovaných aktivit. 

Výzva vyhlášena, příjem žádostí do 31. 5. 2023.  Výše dotace 50 %. 

 

➢ Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy: (alokace výzvy je 800 mil. Kč) 

https://opzp.cz/dotace/11-vyzva/ 

Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za 

tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE. 

Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy, instalace solárně – termických a fotovoltaických systémů. 

Výzva vyhlášena, příjem žádostí do 31. 5. 2023. Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů 

(zjednodušené metody vykazování nákladů) pro jednotlivá opatření - https://opzp.cz/dokument/2913 

Dotace nejsou určeny pro území hl. města Prahy. 
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➢ Energetické úspory pro veřejné budovy: 

Ucelené projekty energeticky úsporné renovace pomocí kombinované realizace zateplení obálky budovy, včetně 

výměny oken, zajištění řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků stínění 

eliminujících letní přehřívání budovy, instalace účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících 

efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie. Inspiraci je možné nalézt 

v podobné výzvě z Národního plánu obnovy  https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=2625 

Výzva bude v průběhu roku 2023. Výše dotace je dle rozsahu realizovaných opatření a výše celkové úspory. 

 

Energetické úspory veřejných budov na území hl. města Prahy budou podpořeny z Modernizačního fondu,  

o parametrech by se mělo rozhodnout do konce roku 2022 a výzva by měla být vyhlášena v roce 2023. 

 

Národní dotační zdroje 
➢ Ekomobilita: (alokace výzvy 600 mil. Kč)  

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=108 

Předmětem podpory je nákup nových vozidel či pronájem vozidla formou finančního leasingu. Podporovány jsou 

elektromobily a automobily s vodíkovým pohonem. Dále je podpora určena na pořízení tzv. chytrých neveřejných 

dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (podporováno pouze s nákupem vozidla). 

Výzva je vyhlášena s příjem žádostí do 15. 12. 2023. Výše dotace je 300 000 Kč pro elektromobil a 500 000 Kč pro 

vozidla s vodíkovým pohonem. 

Pro národní dotační zdroje je dobré sledovat stránky Státního fondu životního prostředí https://www.sfzp.cz/dotace-

a-pujcky/narodni-program-zivotni-prostredi/. 

Každoročně jsou vyhlašovány zajímavé výzvy využitelné i pro školy. V letošním roce (výzvy již uzavřeny) to byly např. 

Ekologické výukové programy o změně klimatu, Národní síť EVVO, vybudování a úpravy školních zahrad. 

 

Zpracováno Odborem evropských fondů České biskupské konference pro účastníky Konference církevních škol a 

školských zařízení 2022. Stav k 26. říjnu 2022. Parametry plánovaných výzev se mohou ještě změnit. 
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