
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

11.  zasedání zastupitelstva města dne: 15. 12. 2011 

Bod pořadu jednání:       

Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt "Praktické 
ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ" 

 

 

Zpracoval: Eva Troszoková, Veronika Fialová 

odbor, oddělení: odbor školství, kultury a sportu, oddělení technické správy 
školských, kulturních a sportovních objektů 

telefon: 48 524 372 

Schválil: vedoucí oddělení Petra Tomínová, pověřená zastupováním funkce vedoucího 
oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních 
objektů 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: s JUDr. Janou Krejsovou, odbor právní a veřejných zakázek,    
v RM 6. 12. 2011  

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Kamil Jan Svoboda, v.r. náměstek primátorky   

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
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1) uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Praktické ověřování získaných znalostí 
na libereckých ZŠ“ s registračním číslem CZ.1.07/1.1.22/01.0026 
 
2) přijetí dotace na projekt „Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ“ 
s registračním číslem CZ.1.07/1.1.22/01.0026. Poskytnutá dotace bude činit 100% 
z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 2 112 512,94 Kč 
 
a  u k l á d á 
 
Bc. Martin ě Rosenbergové, primátorce města, 
 
zajistit uzavření smlouvy. 

          Termín: neprodleně 
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Důvodová zpráva 
 
Usnesením zastupitelstva Krajského úřadu Libereckého kraje č. 398/11 ze dne 25. 10. 2011 
byla schválena finanční podpora z veřejných prostředků na projekt „Praktické ověřování zís-
kaných znalostí na libereckých ZŠ“ ve výši 2 112 512,94 Kč v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Následně byly dne 30. 11. 2011 doručeny návrhy 
smluv. 
 
Založení projektu bylo schváleno usnesením rady města č. 410/2011 ze dne 7. 6. 2011. Jedná 
se o projekt se 100 % dotací. Zdrojem financování je 85 % dotace z EU a 15% ze státního 
rozpočtu. Finanční prostředky budou čerpány formou dotace z Libereckého kraje.  
Termín realizace projektu je od 1. 2. 2012 do 30. 6. 2013. 
 
Projekt volně navazuje na předchozí dva projekty „Podpora moderních forem výuky na ZŠ 
Libereckého kraje“ a „Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých 
ZŠ“, jehož realizace probíhá.  
 
Cílem projektu je tentokrát zlepšení technického vybavení škol pro možnosti výuky názoro-
vým experimentem, včetně získání příslušných kompetencí pro pedagogy. Na školy (zřizova-
né SML) budou dodány přístroje pro provádění experimentů v přírodních vědách (chemie, 
biologie, zeměpis). Cílovou skupinou jsou žáci druhého stupně základních škol, kteří budou 
mít ve výuce praktickou možnost seznámit se a ověřit si teoretické poznatky. Součástí projek-
tu bude i soutěž pro žáky o nejlépe vytvořený experiment. 
 
Partnerskými školami pro výše uvedený projekt jsou tyto školy: 
ZŠ ul. 5. Května, ZŠ U Soudu, ZŠ U Školy, ZŠ Barvířská, ZŠ Broumovská, ZŠ Husova, ZŠ 
Křížanská, ZŠ Lesní, ZŠ Vrchlického, ZŠ Aloisina výšina a DOCTRINA – základní škola, 
s.r.o. 
 
 
 
Přílohy: 1) Vyrozumění KÚ o schválení dotace 

  2)  Smlouva o poskytnutí dotace 

 






































