
§ 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích, v platném znění 

 jednání Zastupitelstva 

města Ústí nad Labem 
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důvod předložení: 
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Hana Podhajská, referent odboru MOŠ 

PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí odboru MOŠ 

 

MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky 

 

 

 

 

Souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem 

a s realizací projektů v OP VVV 

 



Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

A )  souhlas í  

1. se zapojením Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad Labem, 

Na Spálence 1022/27, příspěvkové organizace do projektu s názvem 

Projekt K.O.Z.A. – Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace reg. číslo 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000176 v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání, bez finanční spoluúčasti Mateřské školy 

U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvkové 

organizace 

2.  s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi 

společností Člověk v tísni, o. p. s. se sídlem Šafaříkova 635/24, Praha 2 – 

120 00, IČ 25755277 a Mateřskou školou U plavecké haly, Ústí nad 

Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvkovou organizací, IČ 70225893 

dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

3. s realizací projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání, Výzva 02_16_022 Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v těchto školách 

a) Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, 

příspěvková organizace, IČ 70226008 

b) Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, 

příspěvková organizace, IČ 72744651 

c) Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, 

příspěvková organizace, IČ 44555261 

d) Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické Nivy 

2429/6, příspěvková organizace, IČ 70225940 

e) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková 

organizace, IČ 70225991 

f) Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, 

příspěvková organizace, IČ 70225958 

g) Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, 

příspěvková organizace, IČ 70226024  

h) Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková 

organizace, IČ 72745053 

i) Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, 

příspěvková organizace, IČ 70200998  

j) Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3B, 

příspěvková organizace, IČ 44555253 

k) Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, 

příspěvková organizace, IČ 70226016  

l) Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, 

příspěvková organizace, IČ 70201021  

m) Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, 

příspěvková organizace, IČ 70225931  



Důvodová zpráva: 
 

 

n) Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková 

organizace, IČ 70201013  

o) Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, 

příspěvková organizace, IČ 70225915 

p) Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, 

příspěvková organizace, IČ 70225907  

q) Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková 

organizace, IČ 44226241 

r) Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, 

příspěvková organizace, IČ 44553234 

s) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková 

organizace, IČ 44555229 

t) Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková 

organizace, IČ 44226268 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

 

A) Souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem  

 

Odbor městských organizací a školství obdržel žádost Mateřské školy U plavecké 

haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvkové organizace (dále jen 

MŠ U plavecké haly), která žádá zřizovatele o souhlas se zapojením do projektu 

K.O.Z.A. – Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace reg. číslo 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000176 v rámci OPVVV na základě smlouvy 

o partnerství. 

Při uzavírání smlouvy o partnerství je MŠ U plavecké haly povinna postupovat 

ve smyslu § 32a) zákona 561/2004 Sb., (školský zákon) tzn., že smlouva 

o partnerství musí mít písemnou formu a podmínkou platnosti smlouvy 

je doložka osvědčující souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství. 

 

Příjemce finanční podpory v rámci projektu: Člověk v tísni, o. p. s. se sídlem 

Šafaříkova 635/24, Praha 2 – 120 00, IČ 25755277 
 

Partner projektu: MŠ U plavecké haly 
 

Cíl projektu: Spolupráce mezi příjemcem a partnerem projektu při vzdělávání 

pracovníků v předškolním vzdělávání, propojení sociálních a vzdělávacích služeb 

a nastavení systému včasné péče o ohrožené děti, spolupráce na realizaci 

adaptačních pobytů pro předškolní klub.  
 

Celkové náklady projektu: 51 183 908,48 Kč (do projektu jsou zapojeny další 

školy v ČR) 
 

Finanční spoluúčast MŠ U plavecké haly: 0 Kč 
 

Finanční prostředky určené pro MŠ U plavecké haly: 1 451 736 Kč 
 

Doba trvání projektu: 3 roky 
 

Příjemce finanční podpory bude, na základě smlouvy o partnerství, hradit 

partnerovi výdaje související s realizací projektu. 

 

Činnosti MŠ U plavecké haly, ke kterým se v rámci projektu zavazuje: 

- zajištění 4 pedagogů k účasti na povinném vzdělávacím modulu, z toho 

alespoň 2 se zúčastní kurzu Konceptuálního učení i kurzu KIKUS 

- určení alespoň 1 zástupce, který se bude účastnit Komunikační platformy, 

- distribuci časopisu Zvoní !, 

- spolupráci na realizaci adaptačních pobytů pro předškolní klub, 

- vyplnění dotazníku o proinkluzivnosti na začátku a konci projektu. 

 

MŠ U plavecké haly bude mít po celou dobu realizace projektu k dispozici 

finanční zajištění pro školního asistenta. 



Důvodová zpráva: 
 

 

Na základě výše uvedeného žádáme o souhlas  

- se zapojením MŠ U plavecké haly do projektu Projekt K.O.Z.A. – Kooperace, 

Otevřenost, Zájem, Adaptace reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000176, 

v rámci OPVVV bez finanční spoluúčasti MŠ U plavecké haly 

- s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi společností 

Člověk v tísni, o. p. s. se sídlem Šafaříkova 635/24, Praha 2 – 120 00, 

IČ 25755277 a Mateřskou školou U plavecké haly, Ústí nad Labem, 

Na Spálence 1022/27, příspěvkovou organizací, IČ 70225893 

 

 

B) Souhlas s realizací projektu v OP VVV na základě výzvy č. 02_16_022 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro 

MŠ a ZŠ I 

 

Dne 23. 6. 2016 byla vyhlášena výzva č. 02_16_022, do které se v současné době 

zapojuje celkem 16 mateřských škol a 4 základní školy. Žádosti o podporu 

je možné podávat nejpozději do 30. 6. 2017. 

 

Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností 

pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností 

personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního 

pedagoga, sociálního pedagoga, případně chůvu v mateřské škole. Důležitou 

oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní 

školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární 

aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků 

základní školy ohrožených školním neúspěchem). 

 

Podporované aktivity pro mateřské školy 

1) Personální podpora MŠ (školní asistent, školní speciální pedagog, školní 

psycholog, sociální pedagog, chůva) 

2) Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ (akreditované kurzy 

DVPP) 

3) Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ (Prevence logopedických vad 

a komunikačních schopností u dětí v MŠ, Individualizace vzdělávání v MŠ, 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ)  

 

Podporované aktivity pro základní školy 

1) Personální podpora ZŠ (školní asistent, školní speciální pedagog, školní 

psycholog, sociální pedagog) 

 



Důvodová zpráva: 
 

 

2) Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ (akreditované kurzy 

DVPP) 

3) Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ (Čtenářský klub, Klub zábavné logiky 

a deskových her, Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, Příprava 

na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem) 

4) Spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

 

Délka trvání projektu: 24 měsíců /nejzazší doba pro ukončení realizace projektu je 

31. 8. 2019/ 

 

Finanční podpora: 85% z ESF, 15% ze SR 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 200 tis. Kč  

 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 tis. Kč (200 tis. Kč + počet 

dětí/žáků školy x 2200 Kč) 

 

Financování projektu bude formou nevratné finanční pomoci (dotace), a to v plné 

výši rozpočtu projektu.  

Finanční prostředky budou škole poskytnuty formou ex-ante platby ve výši 60 % 

schváleného rozpočtu způsobilých výdajů projektu, a to do 30 kalendářních dnů 

od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, zbývající částka dotace ve výši 40 % 

po doložení první monitorovací zprávy, 6 měsíců od data vydání Rozhodnutí. 

 

V příloze č. 2 je uveden přehled klíčových aktivit, které budou v rámci projektu 

realizovány.  

 

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů ze dne 23. 6. 2016 

ukládají žadateli povinnost zajistit souhlas zřizovatele s realizací projektu v OP 

VVV. 

 

Na základě výše uvedeného žádáme zastupitelstvo města v působnosti rady města 

o vydání souhlasu s realizací projektů v rámci OP VVV pro 16 mateřských škol 

a 4 základní školy, které jsou uvedeny v příloze č. 2. 

 

 

 

 

Příloha č. 1:  Návrh Smlouvy o partnerství mezi společností Člověk v tísni, o. p. s. 

a MŠ U plavecké haly 

 

Příloha č. 2: Přehled klíčových aktivit, které budou v rámci projektu realizovány 


