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

 jednání Zastupitelstva 

města Ústí nad Labem 
 

dne:  bod programu: 

 

věc: 

 

důvod předložení: 

 

zpracoval: 

 

předkládá: 

 

projednáno: 

 

přizváni k jednání: 

7. 12. 2016 48 

Hana Podhajská, referent odboru MOŠ 

PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí odboru MOŠ 

 

MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky 

 

 

 

Souhlas s realizací projektů v OP VVV a uzavření smlouvy o partnerství v ZŠ  

 



Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

A )  souhlas í  

1. 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) Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková 

organizace, se sídlem Školní náměstí 100/5, 400 01 Ústí nad Labem, 

IČ 44553412 

b) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, 

příspěvková organizace, se sídlem SNP 2304/6, 400 01 Ústí nad Labem, 

IČ 44226233 

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

se sídlem Větrná 2799/1, IČ 70225991  

2. se zapojením Základní školy Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, 

příspěvkové organizace, se sídlem Stříbrnická 3031/4, 400 11 Ústí nad 

Labem, IČ 44553196 v projektu bez finanční spoluúčasti s názvem „Rozvoj 

kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“, registrační číslo 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549 v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

3. s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Institutem 

pro regionální spolupráci, o. p. s. se sídlem Starobrněnská 690/20, 602 00 

Brno, IČ 26657341 a Základní školou Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, 

příspěvkovou organizací, IČ 44553196, a s ostatními partnery ve znění dle 

přílohy č. 1 důvodové zprávy, za účelem vzájemné spolupráce při realizaci 

projektu dle bodu A) 2. tohoto usnesení  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

 

Žádost ZŠ Školní náměstí, ZŠ a MŠ SNP a MŠ Větrná 

 

Odbor MOŠ obdržel žádost: 

- Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvkové organizace 

(dále jen ZŠ Školní nám.)  

- Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvkové 

organizace (dále jen ZŠ a MŠ SNP) 

- Mateřské školy, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvkové organizace (dále 

jen MŠ Větrná)  

o souhlas se zapojením do projektů realizovaných v rámci výzvy OPVVV 

č. 02_16_022, „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 

Šablony pro MŠ a ZŠ I“. 

 

Výzva má za cíl podpořit 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). 

 

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

 

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. 

 

ZŠ Školní nám. – projekt s rozpočtem ve výši 678 942 Kč 
 

Plánovaná realizace projektu v ZŠ Školní nám.: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018 

Přehled klíčových aktivit 

- školní speciální pedagog 

- čtenářský klub pro žáky 

- klub zábavné logiky a deskových her pro žáky 

- doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 



Důvodová zpráva: 
 

 

ZŠ a MŠ SNP – rozpočet projektu ZŠ ve výši 251 140 Kč + MŠ ve výši 223 624 Kč 

 

Plánovaná realizace projektu v ZŠ a MŠ SNP: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2018 

 

Přehled klíčových aktivit v ZŠ 

- další vzdělávání pedagogických pracovníků (čtenářská gramotnost, 

matematická gramotnost, cizí jazyky, inkluze) 

- tandemová výuka na ZŠ 

 

Přehled klíčových aktivit v MŠ 

- osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů 

- vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ 

- školní asistent 

 

MŠ Větrná – projekt s rozpočtem ve výši 566 874 Kč 
 

Plánovaná realizace projektu v MŠ Větrná: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 

Přehled klíčových aktivit 

- chůva 

- osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů  

- vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ 

- specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 

- setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

 

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů ukládají žadateli 

povinnost zajistit souhlas zřizovatele s realizací projektu v rámci OP VVV. 

Na základě výše uvedeného žádáme Zastupitelstvo města v působnosti Rady města 

o vydání souhlasu s realizací projektů v rámci výzvy OP VVV.  

 

 

Žádost Základní školy ÚL, Stříbrnická 3031/4, příspěvkové organizace 

 

Odbor MOŠ obdržel dne 9. 11. 2016 žádost Základní školy, Ústí nad Labem, 

Stříbrnická 3031/4, příspěvkové organizace (dále jen ZŠ Stříbrnická) o souhlas 

se zapojením do projektu „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“, 

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549.  

Projekt bude realizován na základě smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem 

v rámci výzvy OPVVV, výzva č. 02_16_010 s názvem „Budování kapacit pro 

rozvoj škol I“. 

 

Výzva má za cíl podpořit vzájemné učení škol formou podpory škol jako center 

kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů v oblastech zaměřených 

na čtenářskou, matematickou a přírodovědnou pre/gramotnost, na polytechnické 

vzdělávání, individualizaci vzdělávání, rozvoj kreativity dětí a žáků. Výzva dále 



Důvodová zpráva: 
 

umožní individuální podporu pedagogických pracovníků v těchto tématech 

a přípravu pedagogů pro poskytování kolegiální podpory. 

 

Při uzavírání smlouvy o partnerství musí ZŠ Stříbrnická postupovat ve smyslu 

§ 32a) zákona 561/2004 Sb., (školský zákon). Podmínkou platnosti smlouvy 

o partnerství je souhlas zřizovatele.  

 

Žadatel/Příjemce projektu: Institut pro regionální spolupráci, o. p. s. se sídlem 

Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno, IČ 26657341 

 

Partner projektu: ZŠ Stříbrnická (celkem 42 partnerů viz smlouva o partnerství) 

 

Cíl projektu: Zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky ZŠ, podnícení a 

rozvoj kreativity, a to zapojením žáků do výuky formou experimentální výuky. 

Cíle bude dosaženo podporou vzájemného učení škol formou podpory škol, jako 

center kolegiální podpory v oblasti přírodovědných předmětů. Zkušenosti budou 

předávány vzájemným síťováním škol, které v současné době v českém prostředí 

absentuje. V rámci projektu vznikne síť 42 českých základních škol.  

 

Celkové výdaje projektu: 39 720 528, 83 Kč 

 

Finanční podíl ZŠ Stříbrnická (rozpočet ZŠ Stříbrnická): 740 548 Kč 

 

Finanční spoluúčast ZŠ Stříbrnická: 0 Kč 

 

Dle čl. IV. smlouvy o partnerství poskytne příjemce partnerům zálohu ve výši 25% 

z jejich rozpočtu do 10 pracovních dnů po zahájení činnosti partnerů nebo 

od připsání první platby v rámci finanční podpory na účet příjemce.  

Další zálohy je příjemce povinen poskytnout partnerovi nejpozději do 10 

pracovních dnů po připsání prostředků finanční podpory odpovídající schválené 

zprávě o realizaci/žádosti o platbu, jejíž součástí bude vyúčtování partnera. 

 

Smlouva o partnerství se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019. 

 

Součástí smlouvy o partnerství (příloha č. 1 důvodové zprávy) je  

- příloha č. 1 žádost Institutu pro regionální spolupráci, o. p. s. o podporu 

(elektronická verze). V této žádosti je jako partner č. 23 uvedena Základní škola 

Děčín II., Kamenická 1145, příspěvková organizace, IČO 727 437 35, která 

však musela z přípravy projektu z personálních důvodů odstoupit. Účast 

v projektu byla následně nabídnuta ZŠ Stříbrnická, která 100% přebírá 

zastoupení v projektu. Příjemce dotace jedná s MŠMT o vygenerování nové 

žádosti o podporu, kde bude ZŠ Stříbrnická uvedena 

- příloha č. 2a) celkový rozpočet projektu 

- příloha č. 2b) rozpočet příjemce č. 23 tj. ZŠ Stříbrnická 

 



Důvodová zpráva: 
 

 

Na základě výše uvedeného žádáme Zastupitelstvo města v působnosti Rady města 

o vydání souhlasu: 

- se zapojením ZŠ Stříbrnická do projektu Rozvoj kreativity ve výuce 

přírodovědných předmětů, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549 

v rámci výzvy OP VVV,  

- s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Institutem 

pro regionální spolupráci, o. p. s. se sídlem Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno, 

IČ 26657341 a Základní školou Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, 

příspěvkovou organizací, IČ 44553196, a ostatními partnery ve znění 

dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Návrh smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem vč. přílohy č. 1 

Žádost o podporu (v elektronické verzi), přílohy č. 2a) celkový 

rozpočet projektu a přílohy č. 2b) rozpočet projektu ZŠ Stříbrnická  

 

Příloha č. 2: Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ Stříbrnická do projektu „Rozvoj 

kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“ 

 


