
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
34. Rady města

konané dne 7.12.2020

2. ZŠ - návrh na stanovení odměny ředitele školy, návrh na schválení účelového daru a souhlas se 
zapojením školy do výzvy Šablony III

Radě města je předkládán materiál týkající se:
I. Návrhu odměny řediteli Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, Mgr. Augustýnovi, v 
souvislosti se zajištěním provozu určené školy, která zajišťovala péči o děti ve věku od 3 do 10 let.
§ 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích

II. Schválení přijetí účelového finančního daru pro Základní školu Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860 
dle přiložené přílohy.
Zřizovací listina ZŠ čl. 7 písm.b)

III. Souhlasu s realizací projektu v rámci výzvy - Šablony III pro ZŠ dle přiložené přílohy.

§ 102 odst. 2 písm. b) z. o obcích

I. Rada města stanovuje
výši a schvaluje vyplacení odměny řediteli Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha  860, 
okres Žďár nad Sázavou, Mgr. Tomášovi Augustýnovi ve výši ░░░░ ,- Kč v souvislosti se zajištěním 
provozu určené školy, která zajišťovala péči o děti ve věku od 3 do 10 let.

II. Rada města schvaluje
přijetí účlového finančního daru pro Základní školu Nové Město na Moravě, Leandra Čecha  860, okres 
Žďár nad Sázavou, ve výši 13.500,- Kč od firmy Hettich ČR k.s.

III. Rada města schvaluje
podání žádosti o dotaci do programu Šablony III pro Základní školu Nové Město na Moravě, Leandra 
Čecha  860,  okres Žďár nad Sázavou na období od 1.1.2021.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda
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Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Vyjádření: I. Odbor ŠKSV po projednání s vedením města doporučuje schválit 
předložený návrh na odměnu Mgr. Augustýnovi.
II. Odbor ŠKSV po projednání s Ing. Vlčkem, vedoucím odboru FIN, 
doporučuje schválit finanční dar účelově určený na činnost ŠSK.
III.  Odbor ŠKSV doporučuje schválit podání žádosti do programu 
Šablony III.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: I. Odborem školství, mládeže a sportu, oodělením organizace školství KÚ 
Kraje Vysočina po projednání s RNDr. Kamilem Ubrem, vedoucím odboru 
školství, mládeže KÚ Kraje Vysočina byl zaslán návrh úpravy rozpočtu 
přímých výdajů NIV v listopadu 2020 pro určené školy a školská zařízení, 
které zajišťovaly péči o děti ve věku od 3 do 10 let dle usnesení vlády č. 
1033/2020 ze dne 12. října 2020 a následně usnesení č. 1109/2020 ze 
dne 30.října 2020, a to zdůvodu náročnosti práce a zvýšeného úsilí se 
zajištěním péče o děti, organizace provozu, stravování, hygienických 
podmínek v mimořádné nepříznivé epidemiologické situaci s důrazem na 
důsledné dodržování pravidel osobní a provozní hygieny, sanitace prostor 
a prostředí včetně dodržování režimových opatření stanovených 
příslušnými orgány.
Určené škole - Základní škole Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 
860, okres Žďár nad Sázavou, byla navržena celková částka 156 000,- 
Kč. V navrhované částce je zohledněn rozsah péče, doba provozu a počet 
dětí, kterým byla poskytována péče dle pravidelných hlášení ředitele 
školy Mgr. Augustýna.
V celkové částce je zahrnut i podíl prostředků na odměnu pro ředitele 
Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, Mgr. 
Augustýna. Po projednání s vedením města byla částka odměny 
stanovena na ░░░░ ,- Kc. Zbylé prostředky bude mít ředitel školy k 
dispozici pro ocenění těch pracovníků, kteří se přímo podíleli na výše 
zmíněných činnostech.

II. Mgr. Tomáš Augustýn, ředitel Základní školy Nové Město na Moravě, 
Leandra Čecha 860, žádá o souhlas k přijetí finančního daru účelově 
určeného dle přílohy materiálu.
Jedná se o finanční dar ve výši 13 500,- Kč, který bude použit na 
činnost ŠSK při ZŠ Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860 od firmy 
Hettich ČR k.s.

III. Mgr. Tomáš  Augustýn, ředitel Základní školy Nové Město na Moravě, 
Leandra Čecha 860, v návaznosti na čerpání dotačních titulů MŠMT žádá 
dle přílohy materiálu o souhlas s podáním žádosti pro období od 1.1.2021 
na realizaci projektu v rámci výzvy Operační program Výzkum, vývoj a 
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vzdělávání MŠMT ČR, Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování - Šablony III pro ZŠ.
Finanční prostředky budou využity na činnost speciálního pedagoga, 
doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a činnost klubů pro 
žáky školy. Kluby i doučování budou vedeny pedagogickými pracovníky 
školy. Finanční spoluúčast na plánovaných aktivitách je nulový.

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost o schválení přijetí účelového daru (Veřejná)
Příloha - Žádost o souhlas s realizací projektu - Šablony III (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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