
Z á p i s

z 57. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 12. 10. 2020

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Tošovský, náměstek 
primátora 

Lukáš Konečný

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

Jednání zahájil a řídil PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města.

Schválení programu

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města předložil členům Rady ke schválení program 57. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

         

Schválený program:

1. Spolupráce mezi městem Ústí nad Labem a UJEP

Hlasování: 1 pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1. Spolupráce mezi městem Ústí nad Labem a UJEP
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: Universita J. E. Purkyně se obrátila na město s možností podílet se na 2 
projektech v oblasti vzdělávání, a to „Rozvoj a stabilizace zdravotně orientované tělesné zdatnosti 
žáků 2. stupně ZŠ prostřednictvím digitálních vzdělávacích zdrojů využitelných nejen při vzdálené 
výuce“ a „Diagnostika matematické připravenosti žáků pro přechod na druhý stupeň ZŠ a návrhy 
na vyrovnávání potenciálních bariér“
- účast na obou projektech je bezplatná
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1375/57R/20
Spolupráce mezi městem Ústí nad Labem a UJEP

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. zapojení města Ústí nad Labem do projektu "Rozvoj a stabilizace zdravotně orientované 
tělesné zdatnosti žáků 2. stupně ZŠ prostřednictvím digitálních vzdělávacích zdrojů 
využitelných nejen při vzdálené výuce" realizovaného Univerzitou Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem

2. zapojení města Ústí nad Labem do projektu „Diagnostika matematické připravenosti 
žáků pro přechod na druhý stupeň ZŠ a návrhy na vyrovnávání potenciálních bariér“ 
realizovaného Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora 

Lukáš Konečný

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Seznam použitých zkratek:

MO město – městský obvod město
MS – městské služby
ÚMO město – úřad městského obvodu - město
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
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