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Souhlas s realizací projektů v OP VVV 

 



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) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková 

organizace, IČ 72744979  

b) Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, 

příspěvková organizace, IČ 44555491 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

 

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 zapojuje: 

 Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace 

 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková 

organizace 

 

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) 

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 

 



Důvodová zpráva: 
 

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

31. 8. 2019/ 

 

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-nte 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. 

 

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

ukládají žadateli povinnost zajistit souhlas zřizovatele s realizací projektu v OP 

VVV. 

 

MŠ Vinařská – projekt s rozpočtem ve výši 323 065 Kč 
 

Přehled klíčových aktivit 

- školní asistent 

- chůva 

 

 

ZŠ E. Krásnohorské – projekt s rozpočtem ve výši 758 138 Kč 
 

Přehled klíčových aktivit 

- školní asistent 

- DVPP 

- čtenářský klub pro žáky, klub zábavné logiky 

- doučování žáků 

 

 

Na základě výše uvedeného žádáme zastupitelstvo města v působnosti rady města 

o vydání souhlasu s realizací projektů v rámci OP VVV pro obě školy.  

 

 


