
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 98 

 DNE: 22. 10. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1738/2018/MST 

 

NÁZEV: 
 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace MAP II 

 

ANOTACE: 
Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání rozhodlo 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Místní 
akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou, registrační číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009150. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Místní 
akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou, registrační číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009150, a to ve znění dle přiloženého návrhu a pověřuje starostu 
města, aby jménem Města Žďár nad Sázavou činil úkony a právní úkony vyplývající ze zapojení 
města do projektu. 

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: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

Ing. Radka Hudečková, Ph.D. 

Předkládá: 

Ing. Josef Klement 
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1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

 
Popis 

Projekt Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou (dále jen „MAP II“), registrační číslo 
projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009150, jehož realizátorem je Město Žďár nad Sázavou, 
navazuje na předchozí projekt MAP (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000130), který byl realizován 
v letech 2016 a 2017. Projekty MAP jsou realizovány po celé ČR (po jednotlivých ORP). 

MAP II se zabývá vzděláváním do 15 ti let, obsahuje kroky a aktivity, které školy (MŠ, ZŠ, ZUŠ) 
v území ORP Žďár nad Sázavou povedou blíže k vizi jejich rozvoje. MAP II je zaměřen na rozvoj 
kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního 
a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.  

Hlavním přínosem MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, 
kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání 
zejména v místních mateřských a základních školách, ale také  k řízenému rozvoji dalších služeb 
na podporu vzdělávání dětí a mládeže. 

Cílem MAP II je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude 
podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tzn. společné 
informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následná řešení místně specifických 
problémů a potřeb.  

Priority MAP II z hlediska vzdělávání: 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

Garantem celého projektu je poskytovatel:   MŠMT ČR 
Zahájení realizace projektu:     01. 01. 2018 
Ukončení realizace projektu:      31. 12. 2021 
 

Na území našeho ORP se do tohoto navazujícího čtyřletého projektu MAP II přihlásilo 33 škol 

(základní školy, mateřské školy a ZUŠ) – všechny vzdělávací organizace v území ORP ZR 

potvrdily svůj zájem písemně. 

 

Financování projektu: 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu (100%)                       8.338.251,60 Kč 

Dotace (95%) 7.921.339,00 Kč 

Vlastní podíl financování (5%) 416.912,60 Kč 

 

Náklady projektu zahrnují výdaje na realizaci klíčových aktivit projektu: 

 Řízení projektu 

 Rozvoj a aktualizace MAP 

 Evaluace a monitoring MAP 

 Implementace MAP. 

 
 



 

Geneze případu:  

Rada města schválila podání žádosti o podporu projektu Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár 
nad Sázavou na MŠMT do 15. 5. 2018 na své 89. schůzi konané 3. 5. 2018, a to usnesením 
(1527/2018/MST): 

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o podporu projektu Místní akční plán 
vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou na MŠMT do 15. 5. 2018. 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0. 

 

Rada města schválila zapojení města Žďár nad Sázavou a vypracování žádosti o dotaci do 
projektu MAP II v ORP Žďár nad Sázavou na své 78. schůzi konané 4. 12. 2017, a to usnesením 
(Usn. 1334/2017/ŠKS): 

Rada města po projednání schvaluje zapojení města Žďár nad Sázavou a vypracování žádosti 
o dotaci do projektu MAP II v ORP Žďár nad Sázavou. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1 

 
Návrh řešení 
 
Rada města po projednání schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu. 
 
Varianty návrhu usnesení 
 

Rada města po projednání schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Místní 
akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou, registrační číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009150, a to ve znění dle přiloženého návrhu. 

Rada města po projednání neschvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu 
Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou, registrační číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009150, a to ve znění dle přiloženého návrhu. 

 
 
Doporučení předkladatele 
Doporučujeme schválit dle návrhu. 
 
Stanoviska  
Projednáno s místostarostou města Ing. J. Klementem.  
Projednáno s Odborem školství, kultury a sportu. 
 


