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Město Nové Město na Moravě
N Á V R H  U S N E S E N Í

5. Rady města
konané dne 23.1.2023

2. ZŠ - Souhlas se zapojením školy do výzvy - Šablony pro MŠ a ZŠ I

Radě města je předkládán materiál týkající se souhlasu s realizací projektu v rámci výzvy Operační program Jan
Amos Komenský - Šablony pro MŠ a ZŠ I dle přiložené přílohy.

§ 102 odst. 2 písm. b) z. o obcích

I. Rada města schvaluje
podání žádosti o dotaci na realizaci programu Výzvy č. 02_22_002 - Šablony pro MŠ a ZŠ I ze strany
Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou na období od
1.1.2023 do 31.12.2024 dle přílohy materiálu. 

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Vyjádření: Odbor ŠKSV doporučuje schválit podání žádosti do programu" Šablony
pro MŠ a ZŠ I". S ohledem na využití projektu dojde k přispění zajištění
rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny
děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Mgr.Tomáš Augustýn, ředitel Základní školy Nové Město na Moravě,
Leandra Čecha 860, žádá dle přílohy o souhlas s realizací projektu v
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rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - Výzva č.
02_22_002 - Šablony pro MŠ a ZŠ I, a to pro období od 1.1.2023 do
31.12.2024. Předpokládaná výše dotace je 3 487 254,- Kč. 
 
Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a
inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím
podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného
sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod
výuky. 
Finanční prostředky budou využity na činnost speciálního pedagoga,
školního psychologa, inovativní vzdělávání, podporu žáků s odlišným
mateřským jazykem a rozvoje pracovníků ve vzdělávání. 
 
Finanční nároky na realizaci projektu Výzvy č. 02_22_002 - Šablony
pro MŠ a ZŠ I jsou vůči zřizovateli i škole nulové. 
 
 
 
 

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost o souhlas s realizací projektu v rámci OP JAK (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha

