
MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  
 

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 89 

 DNE: 3.5.2018 JEDNACÍ ČÍSLO:   1550/2018/4.ZŠ 

 

NÁZEV: 
 

Souhlas se zapojením Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 do projektu 
Kraje Vysočina    

 

ANOTACE: 
 
 Souhlas se zapojením Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 do projektu Kraje Vysočina   
„ Učíme se ze života pro život “ reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 jako partnera.      

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání souhlasí se zapojením Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 
4 do projektu Kraje Vysočina „ Učíme se ze života pro život “ 
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 jako partnera. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a rybníků: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

Ing. Dominika Paulová 

Předkládá: 

PaedDr. Jaroslav Ptáček 
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Návrh smlouvy o partnerství 
 
 
Popis 
Kraj Vysočina realizuje projekt v rámci operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání pod 
názvem „ Učíme se ze života pro život “ reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656. Naše škola se 
by ráda zapojila do projektu jako partner s finančním příspěvkem, jedná se zejména o spolupráci 
v oblasti využití vybraných aktivizačních a přenosových nástrojů a při realizaci evaluačních aktivit.     
 
 
 
Návrh řešení 

 Zapojení do projektu Kraje Vysočina jako partner s finančním příspěvkem.     

 Realizace projektu je plánována ve školním roce 2018/2019 a 2019/2020.  

 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání souhlasí se zapojením Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 
do projektu Kraje Vysočina „ Učíme se ze života pro život “ 
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 jako partnera. 
 
 
 
Doporučení předkladatele 
Rada města po projednání souhlasí se zapojením Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 
do projektu Kraje Vysočina.  
 
 
 
 
Stanoviska  
Konzultováno s místostarostou a vedoucí odboru školství, kultury a sportu. 


